แบบประเมินตนเองมาตรฐานองคกรของคนพิการ
ตามองคประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานองคกรเพื่อคนพิการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554)
ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้
ชื่อองคกร
ดานที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกร จํานวน 8 องคประกอบ 19 ตัวชีว้ ัด
องคประกอบ

ตัวชี้วัด

1. องคกรมีความ 1. การจัดตั้งองคกรมี
โปรงใส/ตรวจสอบ สถานะที่ถูกตอง
ได

วันที่

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน
 องคกรนิติบุคคลดูจากหนังสือจดทะเบียน
 องคกรที่ไมเปนนิติบุคคล เชน ชมรม ดูจากหนังสือรับรอง
จากหนวยงานหรือองคกรที่นาเชื่อถือ

2. องคกร และผูบริหารหรือ  มีประวัติผูบริหารและคณะผูบริหารองคกรชุดปจจุบัน
 ไมมีเรื่องรองเรียน และหากมีเรื่องรองเรียนตองตรวจสอบ
คณะผูบริหารองคกรชุด
โดยองคกรหรือหนวยงานภาครัฐแลวไมมีมูล หรือไดรับการ
ปจจุบันเปนที่ยอมรับและมี
แกไขเปนที่เรียบรอยแลว
การบริหารงานอยางโปรงใส
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  มีขอความแสดงการยกยอง/การยอมรับในบันทึกสมุดเยี่ยม
ชมหรือเขาใช หรือไดรับรางวัลอันเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ขององคกรจากหนวยงานของรัฐ (ภายใน 3 ป ยอนหลัง)
 มีผลการดําเนินงานโดดเดน/สําคัญในการผลักดันนโยบาย
ขององคกรเปนที่ประจักษ
 มีการบริหารจัดการสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล เชน
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ การเผยแพรขอมูล

1

เกณฑใหคะแนน

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินขอใดขอ
หนึ่งตามสถานภาพขององคกร
ถาสอดคลองให 1 คะแนน

5

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 5 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ
2. ระเบียบหรือ
ขอบังคับของ
องคกร

ตัวชี้วัด

เกณฑใหคะแนน

คะแนน

1. จัดทําระเบียบ ขอบังคับ  มีเอกสารระเบียบ ขอบังคับขององคกร ที่มีการอนุมัติโดยผูมี
องคกรเปนลายลักษณอักษร
อํานาจ โดยตองครอบคลุมถึงขอบังคับในการไดมาของ
และเผยแพรใหผูเกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหารและวาระการดํารงตําแหนง ระเบียบ
รับทราบ
การบริหารการเงิน ขอกําหนดดานสมาชิกภาพ และสิทธิ
ประโยชนของสมาชิก
 มีการเผยแพรระเบียบ ขอบังคับใหผูเกี่ยวของรับทราบผาน
ชองทางตางๆ
 มีการทบทวน และปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับขององคกรให
มีความเหมาะสม กรณีไดรับขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 3 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

 ทวนสอบผลการดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดใน
ระเบียบ ขอบังคับ เชน การจัดการทรัพยสิน การไดมาซึ่ง
คณะกรรมการบริหาร งานสมาชิกภาพ และการประชุม เปนตน
 มีการดําเนินการอื่นใดกรณีมีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

1. โครงสรางคณะกรรมการ  มีการดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการที่สอดคลองตาม
สอดคลองตามขอบังคับของ
ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ และสอดคลองกับระเบียบที่
องคกร
เกีย่ วของที่ประกาศโดยสํานักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
 มีการจัดทําผังโครงสรางคณะกรรมการที่เปนลายลักษณอักษร
และเผยแพรใหสมาชิกทราบ
 มีประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ โดยระบุบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบ

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 3 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

2. การปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับขององคกร

3. คณะกรรมการ

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

น้ําหนัก
คะแนน

2

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

เกณฑใหคะแนน

 กําหนดความถี่และชวงเวลาในการประชุม โดยระบุใน
ขอบังคับองคกรใหชัดเจน
 กําหนดวาระและหัวขอการประชุม ซึ่งควรครอบคลุมถึง
- ผลการดําเนินงานขององคกร และรายงานการ
ประเมินผลการใหบริการ
- ผลการดําเนินงานดานการเงินในสวนของแหลงของ
รายได รายจาย งบการเงินประจําป และสถานะทางการ
เงินขององคกร
- ปญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงาน และผลการ
ตรวจสอบขอรองเรียนคณะกรรมการจากสมาชิก
- การทบทวนเอกสารที่จําเปน เชน ระเบียบขอบังคับของ
องคกร ระเบียบการบริหารการเงิน
 มีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรโดยบันทึกมติที่
ประชุมในแตละหัวขอการประชุมอยางชัดเจน

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 3 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

1. ผูนําองคกรมีความรู
 สัมภาษณผูนําองคกรเกี่ยวกับวิสัยทัศน ความรูและ
ความสามารถ ความ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับคนพิการ รวมถึงภาวะผูนํา
นาเชื่อถือและมีวิสัยทัศนใน  ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานหรือผลการ
การนําองคกร
ดําเนินงานที่ผานมาของผูนําองคกร
 เกียรติบัตร/โล/ใบประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลที่ผูนํา
องคกรไดรับจากหนวยงานราชการ/องคกรเอกชน หรือเปน
ที่ยอมรับจากสมาชิกหรือชุมชน

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 3 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 3 ขอ

5

2. การประชุม
คณะกรรมการ ตามที่
กําหนดในขอบังคับของ
องคกร

4. ผูนําองคกร

2. ผูนํามีการกําหนด
นโยบาย และแผนงานการ

 นโยบาย และแผนงานการบริหารองคกรที่เปนลายลักษณ
อักษร
3

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

5. การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

เกณฑใหคะแนน

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

บริหารขององคกร และ
สื่อสารใหผูเกี่ยวของ
รับทราบ

 สัมภาษณผูนําองคกร เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และ
แผนงานการบริหารองคกร
 สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของมีการรับรูและเขาใจวิสัยทัศน
ของผูนําองคกร นโยบาย และแผนงานการบริหารองคกร

ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

1. สมาชิกขององคกร
รับทราบขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวของอยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิผล

 มีชองทางการสื่อสารกับสมาชิกที่หลากหลาย เชน จดหมาย
วารสาร โทรศัพท อีเมล การประชุม และสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
 สัมภาษณสมาชิกขององคกรเกี่ยวกับการรับรูขอมูลที่องคกร
สื่อสาร

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

2. มีการประชาสัมพันธเพื่อ  มีชองทางและหลักฐานการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การสรางภาพลักษณใหกับ
ภาพลักษณองคกรที่หลากหลาย เชน วารสาร จดหมายขาว
องคกรที่หลากหลาย
เว็บไซต การเปดใหบุคคลภายนอกเขาเยี่ยมชม เปนตน
 สัมภาษณผูเกี่ยวของเกี่ยวกับภาพลักษณองคกร
ชองทาง

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

6. การบริหาร
ทรัพยากร
6.1 ทรัพยากร
บุคคล

1. บุคลากรมีคุณสมบัติ
และมีความรูความสามารถ
เหมาะสม

 ทะเบียนประวัติบุคลากรที่แสดงคุณสมบัติดานการศึกษา
หรือประสบการณทํางาน
 บันทึก/หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากร

4

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

2. บุคลากรไดรับการพัฒนา  มีการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักฐานประกอบ เชน มีหนังสือ
ความรูความสามารถอยาง
สงตัวบุคลากรขององคกรเขาอบรม หนังสือเชิญ ใบประกาศ
ตอเนื่อง
 สัมภาษณบุคลากรขององคกรเกี่ยวกับการเขารวมอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู

คะแนน

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

1. การจัดการงบประมาณที่  มีแผนการใชเงินในแตละกิจกรรม/โครงการที่องคกรกําหนด
เพียงพอและสอดคลองกับ
ไวในแผนงาน
แผนการบริหารงานองคกร  มีหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการไดครบถวนตามแผนงาน
และมีหลักฐานการใชจายเงินตามแผนงานนั้น

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

 มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการระดมทุนหรือจัดหางบประมาณ
สําหรับดําเนินการ
 บันทึกรับจายทรัพยากรตางๆ ที่ไดจากการระดมทุนหรือการ
จัดหางบประมาณ
 มีรายงานผลและจัดสงรายงานผลการระดมทุนหรือการ
จัดหางบประมาณใหแกผูสนับสนุนทุน หรือหนังสือขอบคุณ
 มีชองทางและวิธีการในการระดมทุนหรือจัดหางบประมาณ

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 4 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

6.2 เครื่องมือ
1. เครื่องมือ อุปกรณ สิ่ง
 มีเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกตอการบริหาร
อุปกรณ สิ่งอํานวย อํานวยความสะดวกตอการ
จัดการองคกรตามความจําเปน
ความสะดวก
บริหารจัดการองคกรมีความ  ทวนสอบจํานวนและความพรอมใชงานของเครื่องมือ
พรอมในการใชงาน
อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
6.3 เงินทุน

เกณฑใหคะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

2. การดําเนินการระดมทุน
หรือจัดหางบประมาณของ
องคกร

5

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ
7. การเงิน/การ
บัญชี

8. การทํางาน
รวมกับเครือขาย

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

เกณฑใหคะแนน

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

1. กําหนดใหมีบุคคล
 ประกาศ/คําสั่งแตงตั้ง/หนังสือมอบหมายงานที่เปนลาย
ผูรับผิดชอบทางการเงินและ
ลักษณอักษร ใหมีผูดูแลรับผิดชอบงานทางการเงิน/บัญชี
 ทะเบียนประวัติบุคลากรผูที่รับผิดชอบทางการเงินและบัญชี
บัญชีชัดเจน

พิจารณารายละเอียดแนวทางการ
ตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ ขอใด
สอดคลองใหขอละ 1 คะแนน

4

2. การจัดทําบัญชีรายรับ
 สัมภาษณผูรับผิดชอบทางการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการ
รายจายประจําปตามระบบ
จัดทําบัญชีรายรับรายจายประจําปตามระบบบัญชีที่ถูกตอง
บัญชีที่ถูกตอง
 บัญชีรายรับรายจายประจําปขององคกร
 หลักฐานการรับจายเงิน เชน ใบเสร็จ
 รายงานแสดงแหลงที่มาของรายได และรายจาย ตอ
คณะกรรมการบริหาร

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 4 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

3. การจัดทํางบการเงิน
ประจําป

 งบดุล หรืองบการเงินประจําป
 มีรายงานผูสอบบัญชีอนุญาต
(สําหรับองคกรนิติบุคคล มีผูตรวจสอบบัญชีอนุญาตจากภายนอก
สวนกลุมหรือชมรม มีเฉพาะการตรวจสอบภายในองคกร)

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมิน ทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

1. ผูแทนองคกรเขารวม
กิจกรรม/ทํางานกับองคกร
ที่เกี่ยวของและเครือขาย
อื่นๆ

 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมกับองคกรที่เกี่ยวของและ
เครือขายอื่น หรือมีภาพกิจกรรม/สัมภาษณผูแทนองคกรที่
เขารวมกิจกรรม
 มีการแตงตั้งหรือหนังสือเชิญผูแทนองคกรเขารวมเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

คิดเปนรอยละ = 100 x (คะแนนที่ได)/225
= 100 x ……………./225
= …………………..
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ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

เกณฑใหคะแนน

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

ดานที่ 2 ลักษณะของการใหบริการ จํานวน 3 องคประกอบ 9 ตัวชี้วัด
1. การวางแผนการ 1. การเตรียมความพรอมใน  มีการรวบรวมความตองการของสมาชิกและผูเกี่ยวของ
ใหบริการ
การใหบริการ
ประกอบการจัดทําแผนการใหบริการ
 มีรูปแบบหรือแผนการใหบริการที่สอดคลองตาม
วัตถุประสงคขององคกรในแตละป และสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิก
 มีบุคลากร หรือ อาสาสมัคร หรือ ที่ปรึกษา ในการใหบริการ
ที่เปนไปตามความตองการ หรือตามที่ตกลงกับผูรับบริการ
รวมถึงเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการจัดบริการ
(ดูจากประกาศ/คําสั่ง หนังสือมอบหมายงานใหกับบุคลากร/
อาสาสมัคร/ที่ปรึกษา หรือทะเบียนบุคลากร/อาสาสมัคร/ ที่
ปรึกษาในการใหบริการแกสมาชิก)
 มีเครื่องมือ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการ
ใหบริการสมาชิกที่สอดคลองกับสภาพความพิการ สามารถ
เขาถึงและใชประโยชนได (ดูจากรายการเครื่องมือ อุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการใหบริการที่สามารถ
เขาถึง และใชประโยชนได รวมถึงการสัมภาษณผูรับบริการ
เกี่ยวกับความพึงพอใจในเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการ)
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พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 4 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

เกณฑใหคะแนน

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

2. รายละเอียดของ
 มีการจัดทํารายการของงานบริการแตละประเภทที่องคกร พิจารณารายละเอียดแนว
ขอกําหนดงานบริการแตละ
สามารถใหบริการไดพรอมระบุรายละเอียดเงื่อนไขการ
ทางการตรวจประเมิน ถา
ประเภท เชน เงื่อนไขการ
ใหบริการ เชน คาใชจาย กลุมเปาหมาย โดยพิจารณาให
สอดคลองให 1 คะแนน
ใหบริการ คาใชจาย
สอดคลองตามวัตถุประสงคขององคกรในแตละป และ
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และกฎระเบียบ
กฎหมาย (ถามี)

5

1. การรับสมัครสมาชิก
สอดคลองตามขอบังคับและ
หลักเกณฑที่กําหนด และ
จัดเก็บขอมูลอยางเปน
ระบบ

 ขอบังคับองคกรที่ระบุหลักเกณฑการรับสมัครสมาชิก
 ใบสมัครสมาชิกพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร
 สัมภาษณผูรับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิกขององคกร เชน
นายทะเบียน หรือเจาหนาที่ทะเบียน
 หลักฐานการเก็บคาบริการจากสมาชิก กรณีระบุในระเบียบ
ขอบังคับ
 มีทะเบียนสมาชิก โดยแยกประเภทสมาชิก ระบุขอมูลที่
จําเปนของสมาชิก จัดเก็บ และมีการติดตามปรับปรุงขอมูล
ใหทันสมัย
 มีการแจงสิทธิประโยชน และระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
องคกรใหสมาชิกรับทราบทันทีที่เปนสมาชิก เชน การแจก
ขอบังคับใหกับสมาชิก

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 6 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

2. สมาชิกเขารวมการ
ประชุมตามระเบียบ
ขอบังคับขององคกร

 มีรายงานการประชุมที่มีสมาชิกเขารวมเปนลายลักษณอักษร พิจารณารายละเอียดแนว
และเปนปจจุบัน
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
 มีบันทึกการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกและมีมติที่ชัดเจน ขอใดสอดคลองใหขอละ 1

5

2. กระบวนการ
ใหบริการ
2.1 งานสมาชิก
ภาพ
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ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน
ตามขอและวาระการประชุม

เกณฑใหคะแนน

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน

3. การจัดระบบรักษาขอมูล  มีระเบียบปฏิบัติขององคกรเกี่ยวกับการรักษาขอมูลความลับ
ของสมาชิกไวเปนความลับ
ของสมาชิก/สัมภาษณบุคลากรผูรับผิดชอบเกี่ยวกับวิธีการ
ในการรักษาความลับของสมาชิก
 ไมมีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการรักษาความลับของขอมูลจาก
สมาชิก หากมีเรื่องรองเรียนไดอยูระหวางกระบวนการแกไข
หรือดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

4

2.2 การดําเนินการ 1. การลงทะเบียนเพื่อขอรับ  บันทึกลงทะเบียนการใหบริการหรือการคุมครองสิทธิตาม
ใหบริการหรือการ บริการ หรือการคุมครอง
ความตองการของสมาชิก
คุมครองสิทธิ
สิทธิ
 มีการทบทวนขอกําหนด และขีดความสามารถในการใหบริการของ
องคกร กอนการใหบริการหรือการคุมครองสิทธิ

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

 มีคูมือหรือผังขั้นตอนการจัดบริการหรือการคุมครองสิทธิแก
สมาชิก
 บันทึกการใหบริการหรือการคุมครองสิทธิ โดยระบุ
รายละเอียดของการดําเนินงาน
 สังเกตการกระบวนการจัดบริการหรือการคุมครองสิทธิ
 สัมภาษณผูมารับบริการ

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 4 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

2. การจัดบริการหรือการ
คุมครองสิทธิตาม
วัตถุประสงคขององคกร
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ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

3. การติดตาม
ประเมินผลการ
ใหบริการหรือการ
คุมครองสิทธิ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

เกณฑใหคะแนน

3. การจัดระบบการ
ประสานสงตอบริการหรือ
การคุมครองสิทธิ

 สัมภาษณบุคลากรผูใหบริการเกี่ยวกับวิธีการและชองทาง
ประสานงานสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
 ขอดูหนังสือ หรือทะเบียน หรือบันทึกการสงตอผูรับบริการ
ไปยังหนวยงานอื่น
 รายงานการติดตามประเมินผลการสงตอผูรับบริการไปยัง
หนวยงานอื่น

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 3 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน (ประเมินตาม
ความจําเปนกรณีไมมีกิจกรรมนี้
ไมนํามาคํานวณคะแนน)

5

1. การติดตามประเมินผล
การใหบริการหรือการ
คุมครองสิทธิขององคกร

 บันทึก/รายงานการประเมินผลการใหบริการแกผูรับบริการ
อยางเปนลายลักษณอักษร/ภาพกิจกรรมการติดตาม
 สัมภาษณผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับการจัดทําระบบการติดตาม
ประเมินผลการใหบริการขององคกร

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมินทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

กรณีมีระบบประสานสงตอ
คิดเปนรอยละ = 100 x (คะแนนที่ได)/128
= 100 x ……………./128
= …………………..

กรณีไมมีระบบประสานสงตอ
คิดเปนรอยละ = 100 x (คะแนนที่ได)/113
= 100 x ……………./113
= …………………..
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คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

เกณฑใหคะแนน

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

ดานที่ 3 คุณภาพการใหบริการที่ไดมาตรฐาน จํานวน 2 องคประกอบ 4 ตัวชี้วัด
1. การคุมครอง
สิทธิของสมาชิก

1. การคุมครองสิทธิ
ประโยชนและปองกันการ
แสวงหาประโยชนจาก
สมาชิกขององคกรโดยมิ
ชอบ

• กรณีองคกรที่ไดรับการจัดสรรสลาก
 มีการแจงขอมูลจํานวนสลากที่ไดรับใหแกสมาชิกขององคกร
ไดรับทราบ
 มีการจัดสรรสลาก และแจงขอมูลใหแกสมาชิกอยางโปรงใส
 มีการกําหนดการจัดสรรผลประโยชนอยางมีสวนรวมของ
สมาชิก
โดยดูจากบันทึกการประชุม สัญญา ทะเบียนรายชื่อผูไดรับ
ผลประโยชน หลักฐานการเปดเผยขอมูล (เชน จดหมาย การติด
ประกาศ) บัญชีรายรับผลประโยชนจากการจัดสรรสลากของ
องคกร สมุดบัญชีธนาคาร
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ประเมินเฉพาะองคกรที่ไดรับ
การจัดสรรสลาก พิจารณา
รายละเอียดแนวทางการตรวจ
ประเมิน ทั้ง 3 ขอ ขอใด
สอดคลองใหขอละ 1 คะแนน
(สําหรับองคกรที่ไมไดรับการ
จัดสรรสลากไมตองประเมิน
ขอนี้)

5

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน






2. ผลตอบกลับจาก 1. การประเมินความพึง
ผูรับบริการ
พอใจของผูรับบริการและ
จัดทําสรุปรายงานผลเปน
ลายลักษณอักษร

• กรณีดําเนินการในกิจกรรมอื่นๆ จะตองไมมีการแสวงหา
ประโยชนจากผูร ับบริการโดยพิจารณาจาก
สัมภาษณผูบริหารองคกรเกี่ยวกับวิธีการคุมครองสิทธิ
ประโยชนและปองกันการแสวงหาประโยชนจากสมาชิกของ
องคกรโดยมิชอบ
ระเบียบ ขอบังคับขององคกร หรือเอกสารสิทธิประโยชน
ของสมาชิก
สัมภาษณสมาชิกเกี่ยวกับการไดรับการคุมครองสิทธิ
ประโยชน
กรณีมีเรื่องรองเรียนการหาประโยชนจากสมาชิก แต
ตรวจสอบโดยองคกรหรือหนวยงานภาครัฐแลวไมมีมูล หรือ
อยูร ะหวางกระบวนการแกไข หรือไดรับการแกไขเปนที่
เรียบรอยแลว

 วิธีการ ชองทาง หรือความถี่ในการติดตามประเมินความพึง
พอใจของสมาชิกผูรับบริการ เชน แบบประเมินความพึง
พอใจของสมาชิกผูรับบริการ หรือการกลับมาใชบริการซ้ํา
ของผูรับบริการ หรือหนังสือแสดงความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของที่มีตอการใหบริการขององคกร
 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก
ผูรับบริการเปนลายลักษณอักษร
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เกณฑใหคะแนน

คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมิน ทั้ง 4 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมิน ทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

องคประกอบ

ตัวชี้วัด

รายละเอียด/แนวทางการตรวจประเมิน

เกณฑใหคะแนน

2. การรับฟงความคิดเห็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานขององคกรจาก
สมาชิกและผูเกี่ยวของ

 มีชองทางการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกและผูเกี่ยวของ
เชน เว็บไซต จดหมาย โทรศัพท และแจงใหสมาชิกทราบ
 มีการรวบรวมและสรุปเกี่ยวกับประเด็นขอคิดเห็นของ
สมาชิกผูรับบริการเปนลายลักษณอักษร

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมิน ทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

พิจารณารายละเอียดแนว
ทางการตรวจประเมิน ทั้ง 2 ขอ
ขอใดสอดคลองใหขอละ 1
คะแนน

5

3. การบันทึกผลการแกไข  หลักฐานการแกไขปรับปรุงตามขอคิดเห็นของสมาชิกและ
ปรับปรุงตามขอคิดเห็นของ
ผูเกี่ยวของซึ่งครอบคลุมถึงผลการประเมินความพึงพอใจ
สมาชิกและผูเกี่ยวของ
หรือขอรองเรียน
 สัมภาษณสมาชิกและผูเกี่ยวของ
กรณีองคกรที่ไดรับการจัดสรรสลาก
คิดเปนรอยละ = 100 x (คะแนนที่ได)/65
= 100 x ……………./65
= …………………..
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คะแนน

น้ําหนัก
คะแนน

กรณีองคที่ไมไดรับการจัดสรรสลาก
คิดเปนรอยละ = 100 x (คะแนนที่ได)/50
= 100 x ……………./50
= …………………..

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง

สรุปคะแนน
ดานที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกร

รอยละ....................................

(เกณฑผาน : ผลรวมแตละดานไมนอยกวา รอยละ 60) คะแนนที่ไดตองไมนอยกวา 66 คะแนน

ดานที่ 2 ลักษณะของการใหบริการ

รอยละ...................................

(เกณฑผาน : ผลรวมแตละดานไมนอยกวา รอยละ 60) คะแนนที่ไดตองไมนอยกวา 75 คะแนน

ดานที่ 3 คุณภาพการใหบริการที่ไดมาตรฐาน

รอยละ...................................

(เกณฑผาน : ผลรวมแตละดานไมนอยกวา รอยละ 60) คะแนนที่ไดตองไมนอยกวา 15 คะแนน

สรุปคะแนนรวมทั้ง 3 ดาน

คิดเปนรอยละ.....................

(เกณฑผาน : ผลรวมทั้ง 3 ดาน ไมนอยกวา รอยละ 75)

 ผานเกณฑการประเมินตนเองเพื่อเขาสูการตรวจประเมินมาตรฐานองคกรดานคนพิการ
 ผานเกณฑมาตรฐาน (คะแนนไมนอยกวา รอยละ 75)

(คะแนนที่ได (1)................. + (2)................... + (3)..................... x 100
................................

 ผานเกณฑมาตรฐานระดับดี (คะแนนไมนอยกวา รอยละ 80)
 ผานเกณฑมาตรฐานระดับดีมาก (คะแนนไมนอยกวา รอยละ 85)
 ไมผานเกณฑการประเมินตนเอง

การคํานวนคะแนนทั้ง 3 ดาน
กรณี
1.
- มีกิจกรรมการ สงตอ หนวยงานอื่น
- มีกิจกรรม สลาก

การคํานวนคะแนน
(คะแนนที่ได ดานที่ 1 + ดานที่ 2 + ดานที่ 3) x 100
418

2.

- ไมมกี ิจกรรมการ สงตอ หนวยงานอื่น
- มีกิจกรรม สลาก

(คะแนนที่ได ดานที่ 1 + ดานที่ 2 + ดานที่ 3) x 100
403

3.

- มีกิจกรรมการ สงตอ หนวยงานอื่น
- ไมมีกิจกรรม สลาก

(คะแนนที่ได ดานที่ 1 + ดานที่ 2 + ดานที่ 3) x 100
403

4.

- ไมมีกิจกรรมการ สงตอ หนวยงานอื่น
- ไมมีกิจกรรม สลาก

(คะแนนที่ได ดานที่ 1 + ดานที่ 2 + ดานที่ 3) x 100
388
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