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คํานาํ 

 รายงานการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทํา
ขึ้นเพ่ือให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ เช่ือมโยงการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และเพ่ือการศึกษาและพัฒนาตัวช้ีวัดทางสังคม เพ่ือนําไปสู่การ
วิเคราะห์และจัดทํารายงานสถานการณ์สังคมท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มการพัฒนา
มาตรฐานทางสังคม กองวิชาการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จึงได้มอบหมายให้คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สรุป รวบรวม เอกสาร    
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือศึกษาการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค  ปัจจัยที่จะส่งผลให้การดําเนินงานตามมาตรฐานของหน่วยงาน
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 
 ผลการทบทวนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย มาตรฐาน
ระดับมหภาค/สังคม มี 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานและตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์(2) 
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม (2.1) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การสวัสดิการสังคม (2.2) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 
(2.3) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร(3) มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง (4) 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (5) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (6) มาตรฐานในการ
พัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ระดับมัชฌิมภาค มี 25 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการปฏิบัติ
หน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2) มาตรฐานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (3) มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว (4) มาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง(5) มาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พ่ึงในสถานแรกรับ/สถาน
สงเคราะห์ (6) มาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนาอาชีพคน
พิการ (7) มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (8) มาตรฐานส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก (9) มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ แบ่งเป็น 2 มาตรฐาน คือ 
(9.1) มาตรฐานองค์กรของคนพิการ และ (9.2) มาตรฐานองค์กรเพ่ือคนพิการ (10) มาตรฐานการจัดสวัสดิการ
สังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี(มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว) (11) มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย)        
(12) มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(หญิง) (13) มาตรฐานการ
จัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ (14) มาตรฐานหอพักเอกชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา (15) มาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (16) มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน (17) มาตรฐานขั้นตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดู
เด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (18) มาตรฐานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด (19) 
มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ (20) มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(21) มาตรฐานการจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล (22) มาตรฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุน
ชุมชน  (23) มาตรฐานชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (24) มาตรฐานการควบคุมภายในของทุกส่วนในการ
สํานักงานธนานุเคราะห์    (25) มาตรฐานการให้บริการ และระดับจุลภาค มี 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย  (1) 
มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพละการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน (2) มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ (3) มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 
และ (4) มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
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 คณะที่ปรึกษาหวังว่า รายงานการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จะสามารถส่งเสริมองค์ความรู้เช่ือมโยงการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง 
 
 

ศาสตราจารย์ระพีพรรณ  คําหอม 
2559 



 
 

ส-1 

บทสรุปผู้บริหาร 

 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือให้มีการส่งเสริม
องค์ความรู้ เช่ือมโยงการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  คณะที่ปรึกษาได้สรุป รวบรวม เอกสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่จะส่งผลให้การ
ดําเนินงานตามมาตรฐานของหน่วยงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านมาตรฐานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยผลการวิเคราะห์มีดังน้ี 
 
1.ผลการทบทวนทบทวนมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีทั้งหมด             
35 มาตรฐานมีการใช้งานจริง 27 มาตรฐาน 

ผลการทบทวนทบทวนมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทั้งหมด             
35 มาตรฐาน ซึ่งแบ่งเป็นมาตรฐานการใช้งานใน 3 ระดับได้แก่  

มาตรฐานระดับมหภาค มีทั้งหมด 6  มาตรฐาน ใช้วัดในระดับประเทศ มีการรายงานสถานการณ์การใช้
งานต่อสาธารณชนและสังคมมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ รู้จักใช้งานเชิงประจักษ์มากที่สุดมี 3 มาตรฐาน  คือ 
มาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย์และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม  ข้อสังเกต
มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งมีจํานวนตัวช้ีวัดมากเกินไป แม้ว่าจะมีการปรับปรุงไปแล้วการจัดเก็บทุกปีแต่ละปี
ขึ้นกับงบประมาณจึงส่งผลให้ขนาดตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์จริงของครอบครัว
ได้มากนัก การจัดเก็บมีความถี่ จึงทําให้ไม่เห็นผลการนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องมาก
นัก 

1.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย์ มีการเก็บข้อมูลทุก 2 ปีจัดทําเป็นรายงานสถานการณ์
ตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษย์ แต่ยังไม่มีการติดตามผลเรื่องการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 

1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นมาตรฐานที่จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ*ปัจจุบันอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ(1) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (2) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (3) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร  

หน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรฐานนี้ ควรเป็นหน่วยงานอิสระ เพราะเป็นกฎหมายกลางเป็นกรอบการ
ดําเนินงานของกพร.ที่จําเป็นต้องใช้ ข้อด้อยมาตรฐานน้ีคือ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าพร้อมหรือไม่ในแต่ละปี องค์การ
สวัสดิการสังคมให้ความสนใจ มีความพร้อมและความสมัครใจในการเข้าร่วมประเมิน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานย่อย ได้แก่ 
1.2.1มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม มีการใช้

มาตรฐานตัวน้ีมาก เพราะมีนโยบายที่ชัดเจน มีกฎหมายรองรับ 
1.2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์มีขับเคลื่อนโดย

คณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไทย และเปิดโอกาสให้นักสังคมสงเคราะห์ได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การทํางาน 

1.2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัครมีการนําไปใช้น้อย 
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 1.3 มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานที่มีแบบประเมินชัดเจน ในระดับครอบครัวสามารถ
ประเมินได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเก็บข้อมูลในระดับครอบครัว และระดับชุมชน ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเก็บข้อมูลในส่วนน้ีทําให้ได้แต่รายงานสถานการณ์ด้านครอบครัว ไม่ได้สะท้อนใน
ระดับประเทศ เพราะเก็บเป็นกลุ่มและเลือกจังหวัด และยังเป็นการสร้างภาระให้กับองค์กร เพราะมีตัวช้ีวัด
ค่อนข้างมาก เกณฑ์การวัดมาตรฐานบางตัวสูงถึง 90 % และมาตรฐานบางตัวก็ซ้ําซ้อนกับมาตรฐานอื่นๆใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีการทบทวนการนํามาตรฐานไปใช้ เพ่ือคัดเลือกตัวช้ีวัดที่
เหมาะสมและปรับเกณฑ์การวัดให้ลดลง  

1.4 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  สํานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ (สท.) **ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้จัดทํามาตรฐานกลางที่จะเป็น
มาตรฐานของชาติ เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแล พัฒนาที่เท่าเทียมกัน  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในระบบการประกัน
คุณภาพ เพ่ือให้ศูนย์ฯพร้อมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน เช่น กรมอนามัย (กระทรวง
สาธารณสุข) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สํานักพัฒนาสังคม (กรุงเทพมหานคร) สํานักงานเลขาธิการสภาพ
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ) สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.สํานักนายกรัฐมนตรี) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (3 พฤษภาคม 2554) ให้ใช้เป็น
มาตรฐานกลางของประเทศและมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม 
นํามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดําเนินงานศูนย์และยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็ก
เล็ก  

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  ถือว่าเป็นมาตรฐานของชาติที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ที่เห็นความสําคัญในเรื่อง การบริหารจัดการที่ดี กระบวนการบริการ
หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพและประสิทธิผลจากการดําเนินงาน คือเด็ก
ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทําให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กไทยโดยทั่วถึงเท่าเทียมกันทั่วทุก
ภูมิภาค โดยไม่จํากัดว่าอยู่ภายใต้สังกัดใด 

 
มาตรฐานระดับมัชฌิมภาค เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดระดับองค์การสวัสดิการสังคมมีจํานวนทั้งหมด 25 

มาตรฐาน ส่วนหน่ึงเป็นผลการบังคับใช้ของการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งตอบโจทย์การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
ส่วนใหญ่มีการพัฒนามาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม แต่มีการวัดเน้ืองานเฉพาะเจาะจง
ตามภารกิจเพ่ิมขั้น เป็นมาตรฐานที่มีการใช้งานจริงจัง โดยมีประเด็นดังน้ี 

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของจังหวัด(สป.พม.) เป็น
มาตรฐานที่ตอบโจทย์การบริหารองค์กร BSC ควรเน้นตรวจประเมินเป็นรายปี ข้อด้อย ยังเป็นมาตรฐานที่ซับซ้อนอยู่ 

2.2 มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว/ มาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พึ่งในสถาน
แรกรับ/สถานสงเคราะห์ /มาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนา
อาชีพคนพิการ /มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ / มาตรฐาน
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ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็กใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การสวัสดิการสังคม(มสก.) เป็นหลักในการตรวจประเมิน แต่ควรเพ่ิมประเด็นเร่ืองการฟ้ืนฟูร่างกาย
และจิตใจ 

2.3 มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (พส.) **ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ ทําให้
ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความเข้าใจเรื่องตัวช้ีวัด เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ ทําให้งาน
ค่อนข้างมีปัญหาทั้งในเร่ืองการเก็บข้อมูลและการนําไปใช้  ขาดแคลนบุคลากรในแต่ละพ้ืนที่ (ตําแหน่งนิติกร /
นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์) เป็นต้น ควรมีการผนวกมาตรฐานเข้ากับภารกิจใหม่ของหน่วยงาน และเริ่ม
ขับเคลื่อนมาตรฐานให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ 

2.4 มาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (พส.) เป็นมาตรฐานที่
จัดทําขึ้นตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
โดยมีพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 รองรับซ่ึงนับว่าเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่มีกฎหมายรองรับ 
ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้มาตรฐานนี้ 2 แห่งคือ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 76 จังหวัด 
(ซึ่งปรับศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดเป็น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 76 จังหวัด) และให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 แห่งเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงด้วย โดยใช้ตัวช้ีวัดที่ต้องทําภายใต้กรอบของกฎหมาย 
พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานดังกล่าว   

2.5 มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ (เดิมเป็นสถาน 
สงเคราะห์คนผู้สูงอายุ) เป็นมาตรฐานท่ีมีพัฒนาการด้านสถานสงเคราะห์ เน่ืองจากพระราชบัญญัติการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้ปรับปรุงมาตรฐานการ
จัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ ขึ้น เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานต้นแบบการจัดสวัสดิการ
สังคมสําหรับผู้สูงอายุ และควรนํามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมมา
เป็นมาตรฐานหลัก พร้อมทั้งปรับมาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนา
อาชีพคนพิการและมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เป็น 1 ใน 6 ภารกิจของ
มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกันในการทํางานด้านผู้สูงอายุ 
 มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจมีการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานของแต่ศูนย์พบว่ามาตรฐานฯมีความทับซ้อน ลักลั่นพอสมควร ถ้าจะนําไปใช้ต่อไป ควรนํามาทบทวนให้
ชัดเจนมากขึ้น 
 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทํามาตรฐานเฉพาะของท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล
มาตรฐานดังกล่าว 
 2.6 มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็กปี 2556 มีการปรับ
มาตรฐานใหม่ให้สามารถใช้กับสถานรองรับเด็กทุกประเภท โดยใช้คําย่อในช่ององค์ประกอบคือ หากมีคําว่า “อ่อน” 
ใช้กับสถานรองรับเด็กที่มีเด็กอายุ 0-6 ปี (โดยประมาณ) /หากมีคําว่า“โต” ใช้กับสถานรองรับเด็กที่มีเด็กอายุ 6-18 
ปี (โดยประมาณ) ผลการตรวจประเมินพบว่าเจ้าหน้าที่ยังสับสนในการทํางานและยังไม่ให้ความสําคัญของมาตรฐาน
ดังกล่าวเพราะเจ้าหน้าที่จะทํางานที่เร่งด่วนก่อน  ปี 59 งดเร่ืองการตรวจประเมินหน่วยงาน เพราะอยู่ในช่วงของ
การเปลี่ยนผ่านหน่วยงาน  และคิดว่าไม่ควรตรวจประเมินทุกปี  
 2.7 มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีปรับเป็นมาตรฐานการ
จัดสวัสดิการสังคมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ มีการขับเคลื่อน
มาตรฐานตามกฎหมายหลัก เพ่ิมภารกิจเป็นศูนย์การเรียนรู้ /เพ่ิมบทบาทให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือป้องกัน 
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 มาตรฐานระดับจุลภาค มีทั้งหมด 4 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ ที่วัดที่กลุ่มเป้าหมายว่าได้เข้าถึง
สิทธิและสวัสดิการของรัฐตามกฎหมายมากน้อยเพียงใด ข้อสังเกตการใช้งานขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานที่สนใจ   หาก
ผู้บริหารองค์กรไม่สนใจงานก็ไม่สามารถทําได้อย่างต่อเน่ือง มีการนําไปใช้จริงทั้งหมดข้อสังเกตคือมีจํานวนตัวช้ีวัดมี
จํานวนมาก หน่วยงานจึงเลือกบางตัวช้ีวัดลงไปขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม 
 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เป็นมาตรฐานที่ตอบโจทย์รัฐบาล 
“สังคมผู้สูงอายุ” 
  
2. จุดแข็งของการนํามาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 

2.1 มาตรฐานฯเป็นเครื่องมือการบริหารที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์กรที่ใช้กระบวนการ 
PDCA หากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดําเนินการอย่างจริงจัง ต่อเน่ือง    

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทํางานของพม.ในภาพรวม  โดยเฉพาะการตอบโจทย์การใช้งบประมาณอย่าง     
มีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมายที่นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

2.2 การนําผลการประเมินมาตรฐานฯ ไปขอรับการสนับสนุนการทํางานขององค์กรฯ เช่น การจัดสรร
งบประมาณตามผลการประเมินมาตรฐานฯ การใช้มาตรฐานเป็นตัวช้ีวัดผลงานขององค์กร ส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบร่วมกัน   

2.3 มาตรฐานระดับมหภาค/มัชฌิมภาคส่งเสริมทําให้ภาพลักษณ์กระทรวงพม.เป็นที่รู้จัก มาตรฐาน
ความมั่นคงของมนุษย์  มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความสนใจและ
มีหลายหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหาร  และด้านการปรับปรุงบริการ เช่น 
มาตรฐานความม่ันคงของมนุษย์มีการจัดอันดับ  10 อันดับบนและล่าง   

2.4 การมีกฎหมายรองรับมาตรฐาน ถือว่าเป็นโอกาส สํานักมาตรฐานฯควรพิจารณาว่า ควรมีและต้องมี
มาตรฐานอะไรบ้าง มาตรฐานที่มีอยู่แล้ว มีการเก็บซ้ําซ้อน ทําให้เกิดปัญหา มาตรฐานใดตอบโจทย์ของสังคม
ภาพรวมบ้าง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) กําหนดให้
การจัดสวัสดิการสังคมต้องมีมาตรฐาน จึงนําไปสู่การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม   
เป็นต้น 

 
3. จุดอ่อนของการนํามาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

3.1 ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานฯยังมีความแตกต่างกันมาก 
ระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสําคัญ ไม่ได้กําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนจึงส่งผลต่อการกําหนด

แผนงานงบประมาณการขับเคล่ือนมาตรฐานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้ประโยชน์ได้จริงการขับเคล่ือน
มาตรฐานจึงเป็นการขับเคลื่อนผ่านเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่สนใจ เช่น  มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมที่มีการบูรณาการไปใช้กับการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมท้ังเมื่อมีการ
ประเมินผลมาตรฐาน ข้อเสนอจากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ผู้บริหารในแต่ละระดับไม่ได้ถูกนําไปพัฒนา
ระบบงานในองค์กรทุกระดับ เป็นเพียงรายงานที่แสดงสถานะว่ามีการประเมินมาตรฐานฯแล้ว  ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
และคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯเห็นว่า พม.ยังไม่สามารถยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ก้าวทันกับ
ระบบการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้ 

 



 
 

ส-5 

3.2 การเปลี่ยนแปลง  โยกย้ายบุคลากรในองค์กรแต่ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ทุกระดับมีความเห็นร่วมกันว่าการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
องค์กรฯ หน่วยงานส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวงพม.ยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการจัดทํารายงาน  มีการคัดลอก
รายงาน  มีการแยกส่วนกันทําขาดการมีส่วนร่วมในการทํางานด้วยกันจึงทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานที่
เน้นการทํางานร่วมกันในทุกระดับเพ่ือนําจุดอ่อนไปปรับปรุงและพัฒนากลไกการทํางานต่อไป  

 
4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ควรกําหนดวัตถุประสงค์ของการมีมาตรฐาน 
ควรกําหนดมาตรฐานกลาง ด้านการจัดองค์กรและการบริหาร ตัวช้ีวัดไม่มาก มีการควบคุม กํากับ ติดตามใน
ภาพรวม เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมควรเพ่ิมเฉพาะในแต่
ละด้าน (เช่นเด็ก สตรี) และกําหนดด้านที่เป็นตัวร่วม เช่น ด้านการบริหารจัดการ ผลลัพธ์ ด้านการจัดบริการ     
เป็นต้น ควรมีระบบฐานข้อมูลมาตรฐานของกระทรวงพม. ควรจัดทําสรุปผลภาพรวมของการนํามาตรฐานไปใช้
ประโยชน์ (การนําไปปรับใช้ ประโยชน์ที่ใช้ในเรื่องอะไร) 

4.2 กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม  กองวิชาการ ควรมีการจัดทําหลักสูตรสําหรับผู้ตรวจการ
ประเมิน เช่น มีการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทุกปี  ผู้ตรวจการประเมินต้องผ่านมาตรฐาน ที่ผ่านมาไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลผู้ตรวจการประเมิน ควรให้ผู้บริหารระดับหน่วยงาน/กรม เห็นความสําคัญ และเข้าใจมาตรฐานของ
กระทรวงพม.ควรจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับรู้มาตรฐานทั้งหมดของกระทรวงพม.(เห็นวิธีการจัดเก็บ/
การนําไปใช้ประโยชน์) 

4.3 การพัฒนาระบบมาตรฐาน ควรมีการตรวจประเมินภายในองค์กร และควรมีขั้นตอนการประเมินอย่าง
ต่อเน่ือง ควรมีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐานหรือมาตรการการให้รางวัล ทําให้ไม่รู้สึกว่าการทํารายงาน
มาตรฐานฯเป็นภาระของผู้ปฏิบัติงานและองค์กร 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 มีการปรับโครงสร้างกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการเปลี่ยนทั้งด้านบุคลากร และภารกิจหน้าที่ของ
หน่วยงาน พม. ส่งผลต่อระบบการให้บริการ และมาตรฐาน/แนวทางการทํางานที่มีในปัจจุบันไม่เหมาะต่อ
สถานการณ์ และบริบทที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน และภาพพจน์องค์การอย่างมาก 
จําเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งระบบ หากพิจารณาจากภารกิจตาม (ร่าง) บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ...ตามโครงสร้างใหม่ของ พม. มีหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ด้านมาตรฐาน จํานวน  
4 หน่วยงานจากทั้งหมด 7 หน่วยงาน ในการน้ีไม่รวมรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ได้แก่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมกิจการผู้สูงอายุเช่น 
(ร่าง) บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง พ.ศ...ข้อ 
2 (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการและมาตรฐานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภาพรวมของประเทศ และวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม เป็นต้น ส่วน
หน่วยงาน 2 หน่วยที่ไม่ระบุภารกิจด้านมาตรฐานโดยตรงในอํานาจหน้าที่ แต่ได้ผนวกงานด้านมาตรฐานไว้ใน
การแบ่งส่วนงานย่อยเช่นกัน เช่น (ร่าง) บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ...ระบุงานมาตรฐานในหน้าที่ของกองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ ข้อ 9 (9) ดําเนินการกําหนดและรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอ่ืนใดท่ี
ให้บริการแก่คนพิการ  เป็นต้น  
 กระทรวงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร องค์กรและกระบวนงาน ระบบการทํางาน กฎหมายด้านสังคม 
และการจัดสวัสดิการสําหรับบุคลากร จําเป็นต้องกําหนดหน่วยงานหลักในการดําเนินการพัฒนาระบบ และ
ขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐาน การมาตรฐานคือกิจกรรมที่กําหนดข้อกําหนด ซึ่งข้อกําหนดที่ได้มาจะต้องมาจาก
ปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางกําหนดข้อกําหนด เพ่ือที่จะนําข้อกําหนดเหล่าน้ี
เผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายมีการนําไปปฏิบัติ เพ่ือลบปัญหาหรือป้องกันปัญหาไม่ให้เกิด ในทางปฏิบัติได้มี
กระทรวงต่างๆมีการจัดทําในเรื่องการมาตรฐาน เช่นมาตรฐานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
มาตรฐานเก่ียวกับด้านการเกษตร ที่เรียกว่า GAP  กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ก็จะมีมาตรฐานโฮมส
เตย์ จะเห็นได้ว่ากระทรวงต่างๆมีการกําหนดมาตรฐาน เพ่ือกําหนดเป็นแนวทางป้องกันปัญหาหรือแนวโน้ม
ของปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งน้ีอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กองวิชาการ มีอํานาจหน้าที่ (1) ศึกษา พัฒนาระบบ มาตรการ กลไก และแนวทางใน
การพัฒนาสังคม การกําหนดมาตรฐานสังคม การสร้างความเป็นธรรม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และการพัฒนา
งานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมของประเทศ กองวิชาการรับผิดชอบ
การบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วย เพ่ือการพัฒนาระบบการดําเนินงานมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะดําเนินการ
ต่อเน่ืองจากการดําเนินงานปีงบประมาณ 2556 ซึ่งได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาการดําเนินงานด้าน
มาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามวัตถุประสงค์เ พื่อ เป็น เป้าหมาย
แนวทาง  และเกณฑ์เทียบวัดการ ดํา เนินงาน  มุ่ งสู่ เป้าหมายตามยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา
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สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสร้างเคร่ืองมือสําหรับการบูรณาการประสานเช่ือมโยงและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆของ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โครงการดังกล่าวดําเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะทํางาน ผลการ
ดําเนินงานได้จัดทําแผนขับเคล่ือนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2556 – 2559 
โดยแบ่งมาตรฐานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ 
จํานวน 17 เรื่อง และมาตรฐานการพัฒนาสังคม ประกอบด้วยมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ จํานวน 6 เรื่อง ใน
ปีงบประมาณ 2559 จําเป็นต้องดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว พร้อมทั้งทบทวนหา
แนวทางการดําเนินงานด้านมาตรฐานของกระทรวงอย่างเป็นระบบเพ่ือให้กระทรวง มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตรงความต้องการของสังคม พร้อมทั้งสามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ นําองค์การสู่เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการได้  กอง
วิชาการจึงจัดทําโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามมาตรฐานของกระทรวง พม.ไปสู่การปฏิบัติ ขึ้น เพ่ือให้
มีการส่งเสริมองค์ความรู้เช่ือมโยงการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง และเพ่ือศึกษาและพัฒนาตัวช้ีวัดทางสังคม เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์และ
จัดทํารายงานสถานการณ์สังคมที่มีความน่าเช่ือถือ 
 
2.วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือให้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ เช่ือมโยงการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
3. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 
 สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ ได้ให้ความหมายนิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องไว้ดังน้ี 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ หมายถึง 
ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ีอันเก่ียวเนื่องกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ซึ่งเห็นพ้อง
ต้องกันและได้รับการยอมรับ เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียงเคียงสําหรับกําหนด ส่งเสริม กํากับ ประเมิน และ
ตรวจสอบ ตามข้อกําหนดที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานภายในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เห็นพ้องต้องกันและได้รับการยอมรับในการปฏิบัติการงานระดับมหภาค ระดับมัชฌิมภาคและ
ระดับจุลภาค ในที่น้ีหมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 3 ระดับดังน้ี 
 (1) มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ระดับ     
มหภาค หมายถึง ข้อกําหนดอันเก่ียวกับคุณลักษณะของสังคมท่ีพึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สําหรับกําหนด ส่งเสริม กํากับ ตรวจสอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ใช้ในระดับชาติหรือ
ระดับประเทศ ประกอบด้วย  6 มาตรฐาน ได้แก่ 
  1. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษย์ 
  2. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานย่อย ดังน้ี 
   2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม  
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                     2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์  
2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร  

3. มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 
4. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
5. มาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
6. มาตรฐานในการพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 

 (2) มาตรฐานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ระดับมัชฌิมภาค หมายถึง แนวทางการปฏิบัติหรือเป็นแบบแผนการดําเนินงานที่ระบุข้อกําหนด      
อันเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพของผู้รับบริการ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับกําหนด ส่งเสริม กํากับ ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการบริหารองค์การในสังกัด
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในที่น้ีหมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับ
องค์กร หน่วยงานการให้บริการตามกลุ่มเป้าหมายประเภทต่างๆ จํานวน 25  มาตรฐาน ได้แก่ 
  1. มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2. มาตรฐานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว  
4. มาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
5. มาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พ่ึงในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ 
6. มาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนาอาชีพคน

พิการ  
7. มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ   
8. มาตรฐานสง่เสริมการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 
9. มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 

9.1 มาตรฐานองค์กรของคนพิการ 
9.2 มาตรฐานองค์กรเพ่ือคนพิการ 

10. มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี (มาตรฐาน
การจัดสวัสดิการสังคมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว) 

11. มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) 
12. มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุม้ครองและพัฒนาอาชีพ (หญิง) 
13. มาตรฐานการจัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
14. มาตรฐานหอพักเอกชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
15. มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
16. มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน  
17. มาตรฐานข้ันตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

18. มาตรฐานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด  
19. มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ  
20. มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
21. มาตรฐานการจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล 
22. มาตรฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน   



 
 

1-4 

23. มาตรฐานชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 
24. มาตรฐานการควบคุมภายในของทุกส่วนในการสํานักงานธนานุเคราะห ์  
25. มาตรฐานการให้บริการ 

 (3) มาตรฐานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ระดับจุลภาค หมายถึง แนวทางการปฏิบัติหรือเป็นแบบแผนการดําเนินงานที่ระบุข้อกําหนดอัน
เก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการ เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
กําหนด ส่งเสริม กํากับ ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานที่ใช้วัดเชิงผลลัพธ์กับกลุ่มเป้าหมายในภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในที่น้ีหมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจุลภาคจํานวน 4  มาตรฐาน ได้แก่ 
  1. มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพละการคุ้มครองพิทักษส์ิทธิเด็กและเยาวชน 

2. มาตรฐานสง่เสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ 
3. มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย       

6 มาตรฐานย่อย ได้แก่  
3.1 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษส์ิทธิคนจน 
3.2 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษส์ิทธิคนเร่ร่อน 
3.3 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษส์ิทธิคนไร้สญัชาติ 
3.4 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษส์ิทธิผู้พ้นโทษ 
3.5 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วย

เอดส์ 
3.6 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มครอบครัวผู้ติดเช้ือ

เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. มาตรฐานสง่เสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผูส้งูอายุ 

 
4. ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงาน 
 4.1 สรุป รวบรวม เอกสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ 
 4.2 วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่จะส่งผลให้การดําเนินงานตาม
มาตรฐานของหน่วยงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านมาตรฐานของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 4.3 จัดทํารายงานการศึกษา ทบทวนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉบับ
สมบูรณ์ 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 5.1 มีระบบการขับเคลื่อนมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 5.2 ตัวช้ีวัดทางสังคมเพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์และจัดทํารายงานสถานการณ์สังคมที่มีความน่าเช่ือถือ 
 5.3 ได้รายงานการศึกษา ทบทวนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 2 

การทบทวนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
มาตรฐานระดับมหภาค/สังคม 

 
การทบทวนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ศึกษาได้ทบทวนมาตรฐานการ

ดําเนินงานในแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(สปพม.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
(พส.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) กรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.) 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) การเคหะแห่งชาติ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กร
มหาชน)(พอช.) และสํานักงานธนานุเคราะห์ โดยในแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐาน/คู่มือในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานธนานุเคราะห 
 

สปพม. 
1.ม.ตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย์ 
2.ม.การปฏิบัติหน้าท่ีของสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
3.ม.ทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.ม.การจดับรกิารสวัสดิการสงัคมในสถาน

คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) 
5.ม.การจดับรกิารสวัสดิการสงัคมในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(หญิง) 

พส.  
1.ม.การปฏิบตัิงานด้านการจดัสวัสดิการสังคม  
  1.1.ม.การปฏิบตัิงานดา้นการจัดสวัสดกิารสังคมขององค์การสวสัดิการสังคม 
  1.2 ม.การปฏิบตัิงานดา้นการจัดสวัสดกิารสังคมของนักสังคมสงเคราะห์  
  1.3.ม.การปฏิบตัิงานดา้นการจัดสวัสดกิารสังคมของอาสาสมัคร  
2. ม.การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึง 
3.ม.การจัดบริการคนไร้ท่ีพ่ึงในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ 
4.ม.การสง่เสรมิสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผูด้อ้ยโอกาส 

สค. 
1.ม.ครอบครัวเข้มแข็ง 
2.ม.ตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชาย 
3.ม.ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
4. ม.การจัดสวัสดกิารสังคมแก่สตรีในศูนย์
สงเคราะห์และฝกึอาชีพสตรี(มาตรฐาน
การจัดสวัสดิการสงัคมในศูนย์เรียนรูก้าร
พัฒนาสตรแีละครอบครัว) 

ดย. 
1.ม.การส่งเสริมสวัสดิภาพละการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
2.ม.ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  
3.ม.การจดัสวัสดกิารบา้นพักเด็กและครอบครัว  
4.ม.การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก 
5.ม.หอพักเอกชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
6.ม.สภาเด็กและเยาวชน 
7.ม.ข้ันตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
 

ผส. 
1.ม.การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
2.ม.การจดับรกิารศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสงัคมผูสู้งอายุ  
3.ม.จัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห ์
4.ม.ชมรมหลังปัญญาผู้สูงอายุ 
5.ม.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง่เสริม
อาชีพผู้สงูอายุ 
6.ม.บา้นพักผู้สูงอายุ 

พก. 
1.ม.การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ 
2.ม.องค์กรด้านคนพิการ  2.1 ม.องค์กรของคนพิการ  
                               2.2 ม.องค์กรเพื่อคนพิการ 
3.ม.การจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนา
อาชีพคนพิการ  

พอช. 
1.ม.การจดแจ้งการจัดต้ังสภา
องค์กรชุมชนตําบล 
2.ม.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
ทุนชุมชน (พอช.) 
3.ม.ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง 

การเคหะแห่งชาติ 

1.เกณฑ์ชี้วัดชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง
อย่างย่ังยืน 
สถานธนานุเคราะห์ 

1.ม.การควบคุมภายในของทุกส่วนใน
สถานธนานุเคราะห์ 2.ม.การให้บริการ 
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 การทบทวนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์น้ัน ผูศ้กึษาได้แบ่งประเภทมาตรฐาน
ออกเป็น 3 ระดับดังน้ี 

1. มาตรฐานระดับมหภาค/สังคม  
2. มาตรฐานระดับมัชฌิมภาค/องค์กร/บคุลากร/การบรหิารจัดการ  
3. มาตรฐานระดับจุลภาค/กลุม่เป้าหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มาตรฐานระดับ 
มหภาค/สังคม 
1.ตัวชี้วัดความมั่นคง
ของมนุษย์ 
2.การปฏิบัติงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม 
2.1 การปฏิบัติงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การสวัสดิการ
สังคม  
2.2 การปฏิบัติงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม
ของนักสังคม
สงเคราะห์  
2.3 การปฏิบัติงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม
ของอาสาสมัคร  
3.ครอบครัวเข้มแข็ง 
4.ตัวชี้วัดความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย 
5.ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
6.เกณฑ์ชี้วัดชุมชน
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง
อย่างย่ังยืน 
 

มาตรฐานระดับมัชฌิมภาค/องค์กร/บคุลากร/การ
บริหารจัดการ 
1.การปฏิบัติหน้าท่ีของสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ 
2.ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.การจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว  
4. การคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ท่ีพ่ึง 
5.การจัดบริการคนไร้ท่ีพ่ึงในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ 
6.การจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟู
อาชีพ/ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ  
7.การจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ   
8.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับ
เด็ก 
9.องค์กรด้านคนพิการ 9.1 องค์กรของคนพิการ 

                9.2 องค์กรเพื่อคนพิการ 
10. การจัดสวสัดกิารสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึก
อาชีพสตรี (มาตรฐานการจัดสวัสดกิารสังคมในศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรแีละครอบครัว) 
11.การจัดบรกิารสวัสดิการสงัคมในสถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ (ชาย) 
12.การจัดบรกิารสวัสดิการสงัคมในสถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพ (หญิง) 
13.การจัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
14.หอพักเอกชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
15.ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
16.สภาเด็กและเยาวชน 
18.ชมรมคลังปญัญาผู้สูงอายุจังหวัด 
19.บ้านพักผู้สูงอายุ 
20.การดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ 
21.การจดแจ้งการจัดต้ังสภาองคก์รชุมชนตําบล 

22.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน   
23.ชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง 
24.การควบคุมภายในของทุกส่วนในการสํานักงานธนา-       

นุเคราะห์  25.การให้บริการ 

ม า ต ร ฐ า น ร ะ ดั บ
จุลภาค/กลุ่มเป้าหมาย 
1.การส่งเสริมสวัสดิภาพละ
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน 
2. ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้ มครอง พิ ทัก ษ์สิท ธิคน
พิการ 
3.การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้ด้อยโอกาส 
3.1 การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคน
จน 
3.2 การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคน
เร่ร่อน 
3.3 การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคน
ไร้สัณชาติ 
3.4 การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้
พ้นโทษ 
3.5 การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
3.6 การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
กลุ่มครอบครัวผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
4.ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้ ม ค ร อ ง พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
ผู้สูงอายุ 
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ในบทน้ีจะนําเสนอการทบทวนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรฐาน
ระดับมหภาค/สังคม มี 6 มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานและตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษย์ (2) 
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การสวัสดิการสังคม 2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 
2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร (3) มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง (4) 
มาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (5) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (6) มาตรฐานในการ
พัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ มีรายละเอียดแต่ละมาตรฐาน ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.1 สรุปมาตรฐานระดับมหภาค/สังคม 
 

มาตรฐาน/หนว่ยงาน วัตถุประสงค ์ องค์ประกอบ 
1.ความมั่งคงของมนุษย์ (สป.พม.) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ทาง

สังคม รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางและเป้าหมาย
การดําเนินงานมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์ 

12 มิติ   
41 ตัวช้ีวัด 

2. การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
2.1 การปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์การจัด
สวัสดิการสังคม (พส.) 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานและใช้
เป็นแนวทางในการประเมินองค์กร 

3 มิติ  
23 องค์ประกอบ  
154 ตัวช้ีวัด 

2.2 การปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของนักสังคม
สงเคราะห์(พส.) 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้
เป็นแนวทางและพัฒนานักสังคมสงเคราะห์ 

3 มาตรฐาน  
5 ด้าน  
41 ตัวช้ีวัด 

2.3 การปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร(พส.) 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและใช้
เป็นแนวทางและพัฒนาอาสาสมัคร 

3 มาตรฐาน  
17 ตัวช้ีวัด 

3.ครอบครัวเข้มแข็ง (สค.) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ประเมินความเข้มแข็ง
ของครอบครัว (ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ) 

3 ระดับ  
125 ตัวช้ีวัด 

4.ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
(สค.) 

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลลัพธ์การ
พัฒนาตามภารกิจความรับผดิชอบของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องต่างๆ 

4 มาตรฐาน  
11 องค์ประกอบ 
43 ตัวช้ีวัด 

5.ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ดย.) มาตรฐานกลางที่จะเป็นมาตรฐานของชาติ 
เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแล พัฒนาที่เท่าเทียมกันใน
ระดับหน่ึง 

3 ด้าน 14 ตัวบ่งช้ี 

6.การพัฒนาชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติ (การเคหะแห่งชาติ ) 

เพ่ือกําหนดทิศทางในการดําเนินงานด้านการ
พัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ที่มีขั้นตอน
การดําเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

3 มิติ 16 ตัวช้ีวัด 
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 (1) มาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย์ สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ทางสังคม รวมทั้งเป็นกรอบแนวทาง
และเป้าหมายการดําเนินงานมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์ 
 มาตรฐานและตัวช้ีวัดความม่ังคงของมนุษย์ มี 12 มิติ  41 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  

มิติ ตัวชี้วัด 
1. มิติที่อยู่อาศัย 
(3 ตัวช้ีวัด) 

1.1ความหนาแน่นของประชากร 
1.2 อัตราการถือครองที่อยู่อาศัย 
1.3 ร้อยละของที่อยู่อาศัยที่มีสภาพคงทนถาวร 

2. มิติสุขภาพ  
(5 ตัวช้ีวัด) 

2.1อัตราเตียงต่อประชากร 100,000 คน 
2.2 บุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร100,000 คน 
2.3 อัตราผู้ป่วยทางสุขภาพจิตต่อประชากร 100,000 คน 
2.4 อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคสําคัญ 5 โรค ต่อประชากร 100,000 คน 
2.5 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยต่อประชากร 100,000 คน 

3. มิติอาหาร (1 ตัวช้ีวัด) 3.1 ร้อยละของผู้ป่วยอาหารเป็นพิษต่อประชากร 100,000 คน 
4. มิติการศึกษา (3 ตัวช้ีวัด) 4.1อัตรานักเรียนต่อห้องเรียน 

4.2 อัตรานักเรียนต่อครู 
4.3 อัตราการมีคอมพิวเตอร์ต่อครัวเรือน 

5. มิติการมีงานทําและรายได้  
(5 ตัวช้ีวัด) 

5.1 อัตราการมีงานทํา 
5.2 อัตราการว่างงาน 
5.3 รายได้เฉลีย่ต่อครัวเรือน 
5.4 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
5.5 หน้ีสินเฉลีย่ต่อครัวเรือน 

6. มิติครอบครัว 
(3 ตัวช้ีวัด) 

6.1 อัตราการจดทะเบียนหย่าต่อ 1,000 ครัวเรือน 
6.2 ร้อยละความเข้มแข็งของครอบครัว 
6.3 ความรุนแรงในครอบครัวต่อประชากร 100,000 คน 

7. มิติชุมชนและการสนับสนุน
ทางสงัคม  (6 ตัวช้ีวัด) 

7.1 อัตราผู้ทําประกันชีวิตต่อประชากร 100,000 คน 
7.2 อัตราผู้ทําประกันสังคมต่อกําลังแรงงานรวม 
7.3 จํานวนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อประชากร 100,000 คน 
7.4 จํานวนอพม.ต่อประชากร 100,000 คน 
7.5 อัตราการฆ่าตัวตายและทําร้ายตนเองต่อประชากร 100,000 คน 
7.6 อัตราผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อประชากร 
100,000 คน 

8. มิติศาสนาและวัฒนธรรม 
(1ตัวช้ีวัด) 

8.1 จํานวนศาสนสถานทุกประเภทต่อประชากร 100,000 คน 
 

9. มิติความปลอดภัยในชีวิต
และทรพัย์สนิ (2 ตัวช้ีวัด) 

9.1 จํานวนคดีอาญา 5 กลุ่มต่อประชากร 100,000 คน 
9.2 อัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุต่อประชากร 100,000 คน 
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มิติ ตัวชี้วัด 
10. มิติสิทธิและความเป็นธรรม  
(4 ตัวช้ีวัด) 

10.1 จํานวนคดีในศาลปกครองต่อประชากร 100,000 คน 
10.2 จํานวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์บริการประชาชนต่อ
ประชากร 100,000 คน 
10.3 จํานวนเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรมต่อประชากร 100,000 
คน 
10.4 จํานวนเรื่องของการแก้ไขตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการ
ประชาชนต่อประชากร 100,000 คน 

11. มิติการเมือง ( 3  ตัวช้ีวัด) 11.1 อัตราการมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง สส.แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
11.2 อัตราการมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง สส.แบบสัดสว่น 
11.3 จํานวนเรื่องร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านศูนย์ดํารง
ธรรมต่อประชากร 100,000 คน 

12. มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/
พลังงาน (5 ตัวช้ีวัด) 

12.1 อัตราการใช้ศักยภาพเชิงพลังงานทดแทนต่อ 1,000 ครัวเรือน 
12.2 ร้อยละต่อพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่จังหวัด 
12.3 อัตราปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ 1,000 ครัวเรือน 
12.4 อัตราการใช้นํ้ามันต่อต่อ 1,000 ครัวเรือน 
12.5 อัตรามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนต่อประชากร 100,000 คน 

 
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือรองรับ

พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ*ปัจจุบันอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ   
2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม 2.2 มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร มีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม  สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ*ปัจจุบันอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานในการปฏิบัติงานขององค์การสวัสดิการสังคมและใช้
เป็นแนวทางในการประเมินพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพอย่างย่ังยืน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม มี 3 มิติ 23 
องค์ประกอบ 154 ตัวช้ีวัด  ดังน้ี  
 

มิติ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1.การจัดองคก์รและ
การบริหาร (14 
องค์ประกอบ 111 
ตัวช้ีวัด) 

1.1วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งสอดคล้อง
กับขอบเขต กฎหมาย และลักษณะของสาขาการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากร มีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับและบุคลากร
ส่วนใหญ่รับรู้ 
1.1.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งสอดคล้อง
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กับขอบเขต กฎหมายและลักษณะของสาขาการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากร และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ แต่
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รับรู้ 
1.1.3 มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งสอดคล้อง
กับขอบเขต กฎหมายและลักษณะของสาขาการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูง และ
บุคลากร แต่ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากร 
1 .1 .4  มีการ กําหนดวิสัยทัศ น์  และพันธกิจ  แต่ไม่
สอดคล้องกับขอบเขต กฎหมาย และลักษณะของสาขา
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร 
1.1.5 ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 1.2 นโยบาย 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.2.1 มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ และ
บุคคลากรส่วนใหญ่รับรู้ 
1.2.2 มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ แต่
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รับรู้ 
1.2.3 มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ แต่ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากร 
1.2.4 มีการกําหนดนโยบายแต่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ 
1.2.5 ไม่มีการกําหนดนโยบาย 

 1.3 วัตถุประสงค์/  
เป้าหมาย ( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.3.1 มีการ กําหนดวัตถุประสงค์ / เ ป้ าหมาย  ซึ่ ง
สอดคล้องกับทุกกรอบนโยบาย และมีการประชุมช้ีแจง 
1.3.2 มีการ กําหนดวัตถุประสงค์ / เ ป้ าหมาย  ซึ่ ง
สอดคล้องกับทุกกรอบนโยบาย แต่ไม่มีการประชุมช้ีแจง 
1.3.3  มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่ครบทุก
กรอบนโยบาย และมีการประชุมช้ีแจง 
1.3.4 มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่ครบทุก
กรอบนโยบาย และไม่มีการประชุมช้ีแจง 
1.3.5 ไม่มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1.4 แผนงาน และ
โครงการ( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.4.1 มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายอย่างครบถ้วน และมีการประชุม
ช้ีแจง 
1.4.2 มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายอย่างครบถ้วน แต่ไม่มีการประชุม
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ช้ีแจง 
1.4.3 มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายไม่ครบถ้วน และมีการประชุม
ช้ีแจง 
1.4.4 มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการที่สอดคล้อง
กับนโยบายเพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมายไม่
ครบถ้วนและไม่มีการประชุมช้ีแจง 
1.4.5 ไม่มีการกําหนดแผนงานและโครงการ 

 1.5 การปฏิ บั ติตาม
แผนงาน และโครงการ 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.5.1    นําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่
ผ่านมาคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
1.5.2 นําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่าน
มาคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
1.5.3 นําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่าน
มาคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
1.5.4 นําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่าน
มาคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
1.5.5 ไม่มีการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ 

 1.6 การติดตาม
ประเมินผล 

 

 1.6.1 การติดตาม
ประเมินผล แผนงาน
และโครงการ 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.6.1.1 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข
ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 90 ของการดําเนินการตามแผน 
1.6.1.2 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข
ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 75 ของการดําเนินการตามแผน 
1.6.1.3 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข
ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 50 ของการดําเนินการตามแผน 
1.6.1.4 ไม่มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการที่ชัดเจน แต่มีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นบางเรื่อง 
1.6.1.5 ไม่มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานและโครงการ และไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
1.6.1.6  
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 1.6.2 การรับข้อ

ร้องเรียน 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.6.2.1 มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนํา
ข้อร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องและผู้
ร้องเรียนทราบ อย่างครบถ้วน 
1.6.2.2 มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน แต่นํา
ข้อร้องเรียนบางส่วนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา 
และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา แต่แจ้งให้ผู้เก่ียวข้องและผู้
ร้องเรียนทราบไม่ครบถ้วน 
1.6.2.3 มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนํา
ข้อร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา แต่
ดําเนินการไม่ครบทุกข้อร้องเรียน และมีการแจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนทราบ 
1.6.2.4 มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนํา
ข้อร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา แต่
ดําเนินการไม่ครบทุกข้อร้องเรียน และไม่มีการแจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนทราบ 
1.6.2.5 ไม่มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน 

 1.7 โครงสร้าง 
และบทบาท หน้าที่ 

( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.7.1 มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
1.7.2 มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน 
แต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
1.7.3 มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่ไม่ครบถ้วนในบางส่วน และบุคลากรมี
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
1.7.4 มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรและมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรบางส่วน
ยังไม่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 
1.7.5 ไม่มีการกําหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากร 
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 1.8 บุคลากรผู ้

ให้บริการ 
 

 
1.8.1 คุณสมบัติของ
บุคลากร ผูใ้หบ้ริการ     
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.8.1.1 มีบุคลากรผูใ้หบ้ริการที่มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 
1.8.1.2 มีบุคลากรผูใ้หบ้ริการที่มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
1.8.1.3 มีบุคลากรผูใ้หบ้ริการที่มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
1.8.1.4 มีบุคลากรผูใ้หบ้ริการที่มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 
1.8.1.5 มีบุคลากรผูใ้หบ้ริการที่มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 
70 

 1.8.2 การคัดสรร
เตรียมความ พร้อม 
และประเมินผลงาน
บุคลากรผู้ให้บริการ  
( 5 ตัวช้ีวัด )  
 

1.8.2.1 มีการประเมินอย่างเป็นระบบเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากรผู้ให้บริการ 
1.8.2.2 มีการทดลองงานและประเมินผลงานก่อนบรรจุ
บุคลากรผู้ให้บริการ 
1.8.2.3 มีการปฐมนิเทศพนักงานผู้ให้บริการทุกราย 
1.8.2.4 มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเป็นบุคลากร
อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ัน 
1.8.2.5 มีการประกาศรับสมัครบุคลากรผู้ให้บริการอย่าง
เป็นทางการ 

 1.8.3 การพัฒนา
บุคลากร ( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.8.3.1  มีแผนการพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้  
ฝึกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึก ในการ
ให้บริการตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่างน้อย 
1 หลักสูตรต่อ 1 คน ต่อ 1 ปี และดําเนินการได้ครบถ้วน 
1.8.3.2  มีแผนการพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ 
ฝึกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึก ในการ
ให้บริการตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่างน้อย 
1 หลักสูตรต่อ 1 คน ต่อ 1 ปี และดําเนินการได้คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร 
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1.8.3.3   ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่มีการให้ความรู้ 
ฝึกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึก ในการ
ให้บริการตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่างน้อย 
1 หลักสูตรต่อ 1 คน ต่อ 1 ปี และดําเนินการได้ครบถ้วน 
1.8.3.4  ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่มีการให้ความรู้ 
ฝึกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึก ในการ
ให้บริการตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กร อย่าง
น้อย 1 หลักสูตรต่อ 1 คน ต่อ 1 ปี และดําเนินการได้คิด
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร  

1.8.3.5   ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร และการให้ความรู้ 
ฝึกอบรม หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ 

 1.8.4 การเสริมสร้าง
ขวัญ และ กําลังใจของ
บุคลากรผู้ให้บริการ 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.8.4.1  มีระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็น
ธรรมและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรผู้ให้บริการ 
1.8.4.2 บุคลากรผู้ให้บริการมีอํานาจในการตัดสินใจตาม

บทบาทหน้าที่ 
1.8.4.3 มีการให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ให้บริการอย่างเป็น
ธรรมและเป็นที่ยอมรับของบุคลากรผู้ให้บริการ 
1.8.4.4 มีเบ้ียเลี้ยง ค่าตําแหน่งแก่บุคลากรผู้ให้บริการ 
1.8.4.5 มีสวัสดิการในการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด
แก่บุคลากรผู้ให้บริการ 

 1.9 ระบบบัญชี   
และการเงิน 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.9.1 มีการตรวจสอบระบบบัญชีและการเงินโดยผู้สอบ
บัญชี 
1.9.2 มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นลายลักษณ์
อักษร 
1.9.3 มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติในการเบิกจ่ายเงิน 
1.9.4 มีการจัดทํางบประมาณประจําปีตามแผนงาน
และโครงการอย่างครบถ้วน 
1.9.5 มีการจัดทํางบประมาณประจําปี 

 1.10ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

 

 1.10.1 ข้อมลู เก่ียวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่เก่ียวกับสาขา 
สวัสดิการ สังคมท่ี

1.10.1 มีการรวบรวม  จัดเ ก็บข้อมูลที่ถูก ต้อง  เ ป็น
ปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ และเผยแพร่ให้
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
1.10.2 มีการรวบรวม จัดเก็บที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
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องค์กรจัดบริการ 
( 3 ตัวช้ีวัด ) 

สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ แต่ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากร
ในหน่วยงานรับทราบ 
1.10.3 ไม่มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เ ก่ียวกับสาขาสวัสดิการสังคมท่ีองค์กร
จัดบริการ 

 1.10.2 ข้อมลูเก่ียวกับ 
ผู้ใช้บริการ              
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.10.2.1มีการรวบรวม  จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เ ป็น
ปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน 
และให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ได้ 
1.10.2.2 มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ แต่ไม่ครบถ้วน และแจ้งให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ 
1.10.2.3 มีการรวบรวม จัดเก็บที่ถูกต้อง ทันสมัย และ
สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน แต่ไม่แจ้งให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ 
1.10.2.4 มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มี
การแจ้งให้บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ 
1.10.2.5 ไม่มี การรวบรวม  จัด เ ก็บข้อมูล เ ก่ียว กับ
ผู้ใช้บริการ 

 1.10.4 การรักษา
ความลับของข้อมูล 
( 2 ตัวช้ีวัด ) 

1.10.4.1 มีระบบหรือกระบวนการการรักษาความลับ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ และดําเนินการตามระบบการรักษา
ความลับ 
1.10.4.2 ไม่มีระบบหรือกระบวนการการรักษาความลับ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือมีระบบหรือกระบวนการแต่ไม่
ดําเนินการตามระบบหรือกระบวนการ 
1.10.4.3 ไม่มีการจัดทําระบบสารสนเทศ แต่มีการ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและการบริหาร การ
ให้บริการ บุคลากร และผลการดําเนินงาน และสามารถ
นํามาอ้างอิงได้ 
1.10.4.4 มีการจัดทําระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่
ถูกต้องและทันสมัย เก่ียวกับองค์กรและการบริหาร การ
ให้บริการ บุคลากร และผลการดําเนินงานไม่ครบถ้วน 
และบางข้อมูลไมส่ามารถสืบค้นนํามาอ้างอิงได้ 
1.10.4.5 ไม่มีการจัดทําฐานข้อมูล 

 1.10.5 การป้องกัน 
ข้อมูลสญูหาย 
( 2 ตัวช้ีวัด ) 

1.10.5.1 มีระบบการป้องกันความสูญหาย ความ
เสียหายของข้อมูล 
1.10.5.2  ไม่มรีะบบการป้องกันความสูญหาย ความ
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เสียหายของข้อมูล 

 1.11 การประชา 
สัมพันธ์( 3 ตัวช้ีวัด ) 
 

1.11.1 มีการประชาสัมพันธ์ เ ก่ียวกับสาขาการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กร ขอบเขตการให้บริการ 
รูปแบบและลักษณะการให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ และกฎหมาย กฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง และผู้ใช้บริการ และบุคคลทั่วไปรบัทราบ 
1.11.2 มีการประชาสัมพันธ์ เ ก่ียวกับสาขาการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์กร ขอบเขตการให้บริการ 
รูปแบบและลักษณะการให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง แต่ผู้ใช้บริการ และบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ไม่
รับทราบ 
1.11.3 ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 

 1.12 อาคารสถาน(ใน
กรณีที่มสีถานที่
ให้บริการ) 

 

 1.12.1 ความพอเพียง 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.12.1.1 มีการแยกพ้ืนที่ฝ่ายการบริหารออกจากพ้ืนที่การ
ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน  
1.12.1.2 มีพ้ืนที่สําหรับผู้ใช้บริการน่ังรอ  
1.12.1.3 พ้ืนที่สําหรับให้บริการที่ไม่แออัด 
1.12.1.4 มีการบํารุงรักษาพ้ืนที่สําหรบัให้บริการให้อยู่ใน
สภาพใช้ได้ 
1.12.1.5 มีพ้ืนที่ที่เพียงพอต่อการจัดบริการต่างๆ 

 1.12.2 ความ
ปลอดภัย 

( 3  ตัวช้ีวัด ) 

1.12.2.1 มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ให้
เหมาะสมกับบริการที่ให้ หรือสภาพการใช้งาน 
1.12.2.2 มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ให้
เหมาะสมกับบริการที่ให้ หรือสภาพการใช้งานเพียง
บางส่วน 
1.12.2.3 ไม่มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ที่
เหมาะสม 

 1.12.3 สิ่งอํานวย 
ความสะดวก 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.12.3.1  มีทางลาดชันสําหรับรถเข็น  
1.12.3.2  มีแสงสว่างที่เพียงพอ  
1.12.3.3  มีห้องนํ้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
1.12.3.4  มีราวจับตามทางเดิน  
1.12.3.5  มีเครื่องมือเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก 

 1.12.4 สภาพ 
แวดล้อม 

1.12.4.1  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย                      
1.12.4.2  มีความสะอาด                                          
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( 5 ตัวช้ีวัด ) 1.12.4.3  มีป้ายช่ือ ป้ายเตือน และป้ายสัญลักษณ์ที่

จําเป็น               
1.12.4.4  มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ                         
1.12.4.5 มีสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม และบํารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

 1.13 เครื่องมอื 
 และอุปกรณ์  

  (ในกรณีทีม่ีความ
จําเป็นต้องมีเครื่องมือ 
และอุปกรณ์เพ่ือการ
บริการ) ( 5 ตัวช้ีวัด ) 

1.13.1 มีแผนและการดําเ นินการตามแผนในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
และมีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ 
1.13.2 ไม่มีแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ 
แต่มีเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้และ
เพียงพอต่อการให้บริการ 
1.13.3 มีการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีใช้งานได้ แต่เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ 
1.13.4 ไม่มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อ
การให้บริการ 

 1.14 หลักปฏิบัติ 
ที่ดี( 3 ตัวช้ีวัด ) 

1.14.1  มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการ
บริหารและการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และมี
วิธีการในการควบคุม เพ่ือให้มีการบังคับใช้ และมีการ
ปฏิบัติตาม 
1.14.2 มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการ
บริหารและการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการ
ปฏิบัติตาม แต่ไม่มีวิธีการในการควบคุมให้บังคับใช้ 
1.14.3 มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการ
บริหารและการให้บริการเป็นลายลักษณ์ อักษร  มี
มาตรการควบคุม แต่มีการปฏิบัติแต่เพียงบางส่วนไม่มี
การกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหารและ
การให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการปฏิบัติเพียง
บางส่วน 
ไม่มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหาร
และการให้บรกิารเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีการ
ปฏิบัติ 

2.การใหบ้ริการ 
( 4 องค์ประกอบ  20 
ตัวช้ีวัด )  

2.1 รูปแบบการ 
ให้บริการ 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

2.1.1 มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงาน   มีการประเมินรูปแบบการให้บริการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
2.1.2 มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
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และแผนงาน     มีการประเมิน แต่ไม่มีความถี่ที่แน่นอน 
และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
2.1.3 มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงาน แต่ไม่มีการประเมิน และไม่มีการปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการ 
2.1.4 มีรูปแบบการให้บริการท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงาน แต่มีการประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ 
2.1.5 มีรูปแบบการให้บริการท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงาน และไม่มีการประเมิน และไม่มีการปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการ 

 2.2 กระบวนการ 
 ให้บริการ( 5 ตัวช้ีวัด ) 
 

2.2.1 มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และ
วิธีการให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ และสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 
2.2.2 มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และ
วิธีการให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.2.3 ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และ
วิธีการให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบครบถ้วน 
2.2.4 ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และ
วิธีการให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบบางส่วน 
2.2.5 ไม่มีการแสดงกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และ
วิธีการให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปฏิบัติงาน
ไม่รับทราบ 

 2.3 การฏิบัติงานตาม
กระบวนการ ให้บริการ 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

2.3.1 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่าง
ครบถ้วนและมีการประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการให้บริการและมีรายงานอย่างน้อย 1 
เรื่องต่อ 1 ปี 
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2.3.2 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่าง
ครบถ้วนและมีการประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการให้บริการ 
2.3.3 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่าง
ครบ ถ้วนและ มีการประ เ มินการป ฏิ บั ติ ง านตาม
กระบวนการให้บริการ 
2.3.4 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่าง
ครบถ้วน 
2.3.5 มีการปฏิ บั ติ ง านไม่ เ ป็นตามกระบวนการ
ให้บริการ 

 2.4  การส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้บุคคล  
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กร และสถาบัน มี
ส่วนร่วมในการจัด 
สวัสดิการสังคม 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

2.4.1 มีการประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายใน
ชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
2.4.2 มีภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารองค์กร 
2.4.3 มีการส่งเสริมอาสาสมัครเข้าร่วมในการให้บริการ 
2.4.4 มีกิจกรรมร่วมกับประชาคมในชุมชนที่องค์กร
ต้ังอยู่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.4.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้บริการ 

3. คุณภาพการ
ให้บริการ 
( 5 องค์ประกอบ    
23 ตัวช้ีวัด  ) 

3.1 การให้บรกิาร
ภายในกรอบ เวลาที่
กําหนด ( 5 ตัวช้ีวัด ) 
 

3.1.1 มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการใน
กรณีปรกติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการ
รับทราบ และมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้ คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 
3.1.2 มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการใน
กรณีปรกติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการ
รับทราบ และมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้ คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
3.1.3 มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการใน
กรณีปรกติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการ
รับทราบ และมีการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
3.1.4 มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการใน
กรณีปรกติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการ
รับทราบ และมีการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้ คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
3.1.5 ไม่มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการ
ในกรณีปรกติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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3.2 การให้ บริการ
อย่างต่อเน่ือง 
( 3 ตัวช้ีวัด ) 

3.2.1 มีการติดตามผลการให้บริการ และมีการนําผล
การติดตามมาทําการประเมิน และวางแผนการดําเนินงาน
ต่อไป และมีการปรับปรุง หรือให้บริการซ้ํา ในกรณีที่มี
ปัญหาในการให้บริการเดิม 
3.2.2 มีการติดตามผลการให้บริการ และมีการนําผล
การติดตามมาทําการประเมิน และวางแผนการดําเนินงาน
ต่อไป 
3.2.3 ไม่มีการติดตามผลการให้บริการ 

 3.3 การให้ บริการที่
ทันสถานการณ์ 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

3.3.1  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 
3.3.2  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3.3.3  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 70 
3.3.4  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 60 
3.3.5  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 3.4 ความพึง พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 

3.4.1 มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  
3.4.2 มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
3.4.3 มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70  
3.4.4 มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60  
3.4.5 ไม่มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

 
3.5 การให้ บริการที่
เป็นประโยชน ในระดับ
สังคม( 5 ตัวช้ีวัด ) 

 

3.5.1 มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายระดับประเทศ 
และกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
3.5.2 มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางสังคมเก่ียวกับ
ประเด็นปัญหาทางสังคม 
3.5.3 มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประชาชนเข้ามาทํา
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ความดีแบบจิตอาสา 
3.5.4 มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สงัคมเห็นความสําคัญ
ของจิตอาสา 
3.5.5 นําข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับสังคม 

 
2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ*ปัจจุบันอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) 
จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์และใช้เป็น
แนวทางการประเมินและพัฒนานักสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ มี 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 41 
ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
 

มาตรฐาน ด้าน ตัวชี้วัด 
มาตรฐานท่ี 1 
คุณสมบัตินักสังคม
สงเคราะห์ 

 1.ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ารับปริญญาตรีทาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ปี ภายใต้การนิเทศงานของหัวหน้าหน่วยงานหรือนัก
สังคมสงเคราะห์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน 
2.ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่าว่าระดับปริญญาตรี 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมไม่น้อยกว่า 2 ปี ภายใต้การนิเทศงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้การ
รับรองมาตรฐานและผ่านการฝึกอบรมด้านสังคม
สงเคราะห์ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมกําหนด 
3.ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ภายใต้การนิเทศงานของหัวหน้า
หน่วยงานหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่ ไ ด้การรับรอง
มาตรฐาน 

มาตรฐานท่ี 2 
จรรยาบรรณและ
ค่านยิมทางวิชาชพี  
(7 ตัวช้ีวัด) 

 2.1 เป็นผู้ที่มีการประพฤติตนอย่างเหมาะสมและละเว้น
ความประพฤติที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อวิชาชีพ 
2.1 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและปฏิบัติ
หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกําลัง 
2.3 เป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการ
ปฏิบัติงาน จนมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 
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2.4 เป็นผู้มีจิตสํานึกยึดมั่นหลักการที่ยอมรับในคุณค่า
สิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หลักความเสมอภาค
และความเป็นธรรมในสังคม 
2.5 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยยืดประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
เป็นฐาน 
2.6 เ ป็นผู้ ยึดหลักการการทํางานอย่างมีส่วนร่วม 
ปฏิบัติงานโดยคํานึกถึงความแตกต่าง ความหลากหลาย
ของปัจเจกบุคคล และไม่ตัดสิน ประมาณ หรือติเตียน
ผู้ใช้บริการด้วยอคติทั้งปวง 
2.7 เป็นผู้รักษาความลับของผู้ใช้บริการและไม่นําข้อมูล
ไปสื่อสารหรือขยายต่อสาธารณะ  ในทางที่จะก่อ
ผลกระทบทางใดทางหน่ึงต่อผู้ใช้บริการ 

มาตรฐานท่ี 3 การ
ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ (5 ด้าน 34 
ตัวช้ีวัด) 

ด้านความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ 

3 . 1  เ ป็ นผู้ มี ค ว าม รู้ ด้ าน จิ ต วิ ทย า  สั ง คม วิทย า 
มานุษยวิทยา และความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ในการ
ทํางานกับผู้ใช้บริการที่ตนรับผิดชอบ 
3.2 เป็นผู้ที่แสวงหาความรู้ในระดับนโยบาย กฎหมาย
มาตรการหรือการใช้เครื่องมือการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
3.3 มีความรู้เก่ียวกับแหล่งทรัพยากรภายในภายนอกที่
เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ และดําเนินการในระบบ
ส่งต่ออย่างมีความรับผิดชอบและประสิทธิภาพ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
3.4 มีความรู้ ความสามารถในการทํางานอย่างเช่ียวชาญ
และสามารถจัดการความรู้ ยกระดับไปสู่งานวิชาการ
หรืองานวิจัยที่ก่อผลดีต่อใช้บริการ 
3.5 มีความรู้ ทักษะในการสืบค้นข้อเท็จจริง การ
ประเมินสภาวะทางสังคมของผู้ใช้บริการในระดับที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนให้บริการ 
3.6 มีความสามารถในการบันทึกรายงานประวัติ
ผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง 
3.7 มีทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 
และ/หรืองานสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม และ/หรืองาน
สังคมสงเคราะห์ชุมชนอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ 
3.8 เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์หลากหลายวิธี  เพ่ือพัฒนาการให้บริการท่ีมี
ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 ด้านการปฏิบัติงานต่อ
ผู้ใช้บริการ(บุคคล/กลุ่ม/

3.9 เป็นผู้ให้ความสําคัญกับการสร้างสัมพันธภาพทาง
วิชาชีพกับผู้ใช้บริการ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน 
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ชุมชน) 3.10 เป็นผู้ที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริง ประเมิน

สภาวะทางสังคม ปัจจัยเสี่ยง ประเมินทรัพยากร วินิจฉัย
ปัญหาของผู้ใช้บริการ โดยยึดหลักวิชาการและวิชาชีพ
อย่างเหมาะสมกับบริบท 
3.11 เป็นผู้สามารถใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
ดําเนินการแทรกแวงปัญหา /สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ ยงและป้องกันผลกระทบที่จะเ กิดขึ้น กับ
ผู้ใช้บริการ ครอบครัว กลุ่ม ชุมชนอย่างเหมาะสม 
3.12 เป็นผู้ที่สามารถวางแผนการบริการ (Service 
Plan) ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทีมงานสหวิชาชีพ
และผู้ใช้บริการได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 
3.13  เป็นผู้วางแผนการให้บริการอย่างครอบคลุม ทั้ง
แผนการแก้ไข การฟ้ืนฟู การป้องกัน การคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิและการประเมินผลการบริการผู้ใช้บริการ 
ตามสภาวะความสําคัญ เร่งด่วนของปัญหา 
3.14 เป็นผู้วางแผนการให้บริการโดยมีความรู้และ
คํานึงถึงการปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง 
3.15 มีความสามารถและมีทักษะในการประสานงาน
บุคคล  หน่วยงาน ทรัพยากรต่างๆให้เกิดการให้บริการที่
มีคุณภาพ 
3.16 เป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเก่ียวกับบริการของ
องค์กรต่อผู้ใช้บริการ และต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ถึงความเสี่ยง สิทธิ โอกาสและข้อกําหนดเก่ียวกับบริการ
ที่เขาพึงได้รับ  
3 .17 เ ป็นผู้ที่ บันทึกการทํางาน  รายงานประวั ติ
ผู้ใช้บริการ รายงานเสนอต่อองค์กรต้นสังกัด องค์กรที่
เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตามกําหนดเวลาและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ 
3.18  เป็นผู้เคารพสิทธิผู้ใช้บริการ โดยขอรับความ
ยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนจะบันทึกภาพ เสียง หรือ
อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าร่วมสังเกตกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 

 ด้านการทํางานเป็นทีม
และ/หรือการทํางาน  
สหวิชาชีพ 

3.19 เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของการทํางานเป็นทีม และ
สามารถประสานงานกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ สหวิชาชีพใน
และนอกหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ 
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3.20 เป็นผู้ให้ความสําคัญกับการทํางานสหวิชาชีพ โดย
ผ่านกระบวนการประชุมร่วม (Case conference) ได้
อย่างมีคุณภาพ 
3.21 เป็นผู้ให้ความเคารพต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและสห
วิชาชีพ และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน นายจ้าง เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
3.22 กรณีมีความขัดแย้ง หรือมีความดําเนินการและ/
หรือแสวงหาคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่าง
เ พ่ือนร่ วมงาน  มุ่ ง ให้ความ เข้ า ใจ อัน ดีและ พ้ืน ฟู
ความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกัน 

 ด้านการปฏิบัติต่อ
ผู้บังคับบัญชาและ
องค์กรต้นสังกัด 

3.23 เป็นผู้ให้ความสําคัญในการรายงานและให้ข้อมูล
ต่อนายจ้างและองค์กร เก่ียวกับแนวโน้ม สถานการณ์
ปัญหา และความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลง
ไป  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
นโยบายที่เป็นผลดีต่อองค์กร 
3.24 เป็นผู้ที่สามารถใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างสม
ประโยชน์ด้วยความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ขององค์การ 
3.25 เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ที่องค์กรวางไว้สําหรับ
พนักงานขององค์กร 
3 .26 เ ป็นผู้ ดํา เ นินการให้องค์กรสามารถดําเ นิน
นโยบาย/แนวทางปฏิบัติงานที่คํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดและการพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้บริการเป็นสําคัญ 
3.27 กรณีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้บริหาร และ/หรือ
หัวหน้างาน เป็นผู้ที่ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อ
องค์กร/หน่วยงาน/ระดับนโยบาย  เพ่ือประโยชน์ต่อการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับและต่อสังคมวงกว้าง 

 ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

3.28 เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆกับสมาคม
ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์อย่างสมํ่าเสมอ 
3.29 เป็นผู้ที่สนใจติดตาม พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ส่งผลให้ระบบบริการมีมาตรฐานคุณภาพ 
3.30 กรณีทําหน้าที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือหัวหน้างาน 
เป็นผู้มีบทบาทในการนิเทศส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์ใน
ความรับผิดชอบต่อเน่ือง สม่ําเสมอ 
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3.31 กรณีทําหน้าที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือหัวหน้างาน 
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการจัด
สวัสดิการสังคมในเชิงนโยบาย  เพ่ือสร้างความตระหนัก
รู้ของสังคม 

 ด้านการปฏิบัติงานต่อ
สังคม 

3.32 เป็นผู้มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดสวัสดิการที่ดี
ขึ้นในสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับสากล 
ในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
3.33 เป็นผู้มีส่วนร่วมต่อการช่วยเหลือ ป้องกันภัย
ฉุกเฉินทั้งภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้ง
ควรสื่อสารต่อสาธารณะเพ่ือระดมการมีส่วนร่วมของ
สังคม 
3.34 เป็นผู้ประสานงานการมีส่วนร่วมขององค์กร
เครือข่าย ในการส่ือสารข้อมูลที่ เ ป็นประโยชน์ ต่อ
สาธารณะ 

 
 2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร คณะกรรมการส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ*ปัจจุบันอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จัดทํามาตรฐานน้ี เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครและใช้เป็นแนวทางการประเมิน อาสาสมัครอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
พัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพอย่างย่ังยืน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร มี  3 มาตรฐาน 17 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ 1 คุณสมบั ติและ
ความสามารถ 

1.1 สามารถอ่านออกเขียนได้ 
1.2 อายุเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาสาสมัคร 
1.3 ได้รับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัคร 
1.4 ผ่านการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
1.5 ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน
อาสาสมัคร ประสบการณ์ทํางานอาสาสมัคร 

มาตรฐานท่ี 2 ความรู้และทกัษะ
ในการปฏิบัติงาน (7 ตัวช้ีวัด) 

2.1 ความรู้ในเรื่ององค์กรที่ปฏิบัติ 
2.2 ความรู้เฉพาะที่สอดคล้องกับกิจกรรมหรือบริการขององค์กร 
2.3 ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของผู้รับบริการ 
2.4 ทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
2.5 ความสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้อ่ืนได้ 
2.6 ความสามารถเรียนรู้งาน 
2.7 ใฝ่รู้ ค้นหาความรู้ใหม่ๆ รู้จักพัฒนาตนเอง 
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มาตรฐานท่ี 3 การมีอุดมการณ์ 
คุณธรรมและทัศนคติ (10 
ตัวช้ีวัด) 

3.1 มีจิตอาสา สํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.2 ศรัทธาในงานอาสาสมัคร 
3.3 ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
3.4 ทัศนคติที่ดีต่องานที่ปฏิบัติ 
3.5 มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ 
3.6 ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่แบ่งชนช้ัน เช้ือชาติ ศาสนา 
3.7 ปฏิบัติงานโดยเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ 
3.8 ทาํงานด้วยความบริสุทธ์ิใจไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว 
3.9 ไม่หวังสิ่งตอบแทน 
3.10 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 (3) มาตรฐานครอบครัวเข้มเข้มแข็ง กลุ่มมาตรการกลไก กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับใช้ประเมินความเข้มแข็งของ
ครอบครัว ระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับประเทศ 

มาตรฐานครอบครัวเข้มเข้มแข็ง มี 3 ระดับ 125 ตัวช้ีวัด คือ 1. ระดับครอบครัว (5 ด้าน 59 ตัวช้ีวัด) 
2. ระดับชุมชน (4 ด้าน 46 ตัวช้ีวัด) 3. ระดับประเทศ (4 ด้าน 20 ตัวช้ีวัด) ดังน้ี 

ระดับ ด้าน ตัวชี้วัด 
1.ระดับครอบครัว 
(5 ด้าน 59 ตัวช้ีวัด) 

1.1 สัมพันธภาพ 
(19 ตัวช้ีวัด)  

1.1.1 การจดทะเบียนสมรส/จดทะเบียนหย่าในรอบปี 
1.1.2 อัตราการแยกกันอยู่ 
1.1.3 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงออกที่สื่อถึงความ
รักและความเอาใจใส่ชีวิตประจําวัน 
1.1.4 สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ
งานแบ่งเบาซึ่งกันและกัน 
1.1.5 สมาชิกในครอบครัวทํากิจวัตรประจําร่วมกัน 
1.1.6 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยและ/หรือรับฟัง
กันและกัน 
1.1.7 สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นที่
แตกต่างกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยช่วงวัยและ/หรือ
ประสบการณ์และ/หรือสถานภาพที่แตกต่างกัน 
1.1.8 สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็นส่วนตัวของ
แต่ละคน 
1.8.9 สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุยต่อกันด้วยดีและ/
หรือใช้เหตุผล 
1.8.10  สมาชิดในครอบครัวมีโอกาสท้วงติง แสดง
ความเห็นและให้คําแนะนําต่อกัน 
1.8.11 สมาชิกในครอบครัวมีการแสดงความเห็นช่ืนชม
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ระดับ ด้าน ตัวชี้วัด 
และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน 
1.8.12 สมาชิกในครอบครัวต่างพูดดูแลเอาใจใส่ซึ่งกัน
กัน 
1.8.13 เมื่อประสบปัญหา สมาชิกในครอบครัวสามารถ
หาทางออกโดยไม่ทําร้ายตนเองและ/หรือสมาชิกใน
ครอบครัว และ/หรือทรัพย์สิน 
1.8.14 สมาชิกในครอบครัวไม่ทําร้ายจิตใจ เมื่อเกิด
ความขัดแย้งต่อกัน 
1.8.15 สมาชิกในครอบครัวไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องต่างๆท่ี
เกิดขึ้น 
1.8.16 สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อํานาจเหนือกันและกัน 
1.8.17.สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวร่วมกันตัดสินใจ
เรื่องสําคัญต่างๆ ด้วยกัน 
1.8.18 สมาชิกในครอบครัวร่วมกันแก้ไขปัญหา ขัดแย้ง
ด้วยเหตุผล 
1.8.19 สมาชิกในครอบครัวไม่ทําร้ายร่างกายเมื่อความ
ขัดแย้งต่อกัน 

 1.2 ด้านการพ่ึงพา
ตนเอง (20 ตัวช้ีวัด) 

 

 1.2.1 ทางเศรษฐกิจ 
(10 ตัวช้ีวัด) 

1.2.1.1 ครอบครัวมีจํานวนสมาชิกที่สามารถหารายได้
เลี้ยงดูตนเองและ/หรือจุนเจือครอบครัว 
1.2.1.2 สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายของครอบครัว 
1.2.1.3 ครอบครัวมีการทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
1.2.1.4 ครอบครัวมีอาชีพที่มั่งคง 
1.2.1.5 ครอบครัวมีการเสี่ยงโชครูปแบบต่างๆ 
1.2.1.6 ครอบครัวมีการออมในรูปแบบต่างๆ 
1.2.1.7 ครอบครัวไม่มีหน้ีสิน 
1.2.1.8 ครอบครัวมีหน้ีสินที่ลดลง 
1.2.1.9 เมื่อครอบครัวมีหน้ีสิน ครอบครัวสามารถชําระ
หน้ีได้ 
1.2.1.10 ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

 1.2.2 ทางสุขภาพ 
(6 ตัวช้ีวัด) 

1.2.2.1 สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิได้รับหลักประกัน
สุขภาพ 
1.2.2.2 ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบ้ืองต้นทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว 
1.2.2.3 ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพในสถานพยาบาลเมื่อจําเป็น 
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ระดับ ด้าน ตัวชี้วัด 
1.2.2.4 ครอบครัวหลีกเหลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงของ
สมาชิกในครอบครัว 
1.2.2.5 ครอบครัวมีการป้องกันความเสี่ยงจากการมีเพศ
ไม่เหมาะสม 
1.2.2.6 ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพิงสูง 

 1.2.3 ข้อมูลข่าวสารและ
การเรียนรู้ (4 ตัวช้ีวัด) 

1.2.3.1 สมาชิกในครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างครอบครัวและชุมชน 
1.2.3.2 สมาชิกในครอบครัวมีการนําข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างครอบครัวและชุมชน 
1.2.3.3 สมาชิกในครอบครัวได้รับทราบและเรียนรู้เรื่อง
สําคัญที่เก่ียวกับครอบครัว 
1.2.3.4 ระดับการศึกษาในระบบของสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีอายุ 16-25 ปี 

 1.3 ด้านทุนทางสังคม 
(7 ตัวช้ีวัด) 

1.3.1 สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและการได้
การยอมรับจากเพ่ือนบ้าน 
1.3.2 สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือเก้ือกูล
ระหว่างเครือญาติ 
1.3.3 สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและ
ไว้วางใจ 
1.3.4 สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบ้ืองต้นในการ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
1.3.5 สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกในกลุ่มทางสังคม 
1.3.6 สมาชิกในครอบครัวมีส่วนรวมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน 
1.3.7 ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิกในครอบครัวใช้
บริการพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนอย่างรับผิดชอบ 

 1.3 ด้านทุนทางสังคม 
(7 ตัวช้ีวัด) 

1.3.1 สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและการได้
การยอมรับจากเพ่ือนบ้าน 
1.3.2 สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือเก้ือกูล
ระหว่างเครือญาติ 
1.3.3 สมาชิกในครอบครัวมีความรู้สึกปลอดภัยและ
ไว้วางใจ 
1.3.4 สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทเบ้ืองต้นในการ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
1.3.5 สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกในกลุ่มทางสังคม 
1.3.6 สมาชิกในครอบครัวมีส่วนรวมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชน 
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ระดับ ด้าน ตัวชี้วัด 
1.3.7 ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิกในครอบครัวใช้
บริการพ้ืนที่สาธารณะในชุมชนอย่างรับผิดชอบ 

 1.5 ด้านการทําบทบาท
หน้าที่ของครอบครัว 
(5 ตัวช้ีวัด) 

1.5.1 สมาชิกในครอบครัวสามารถทําหน้าที่ตามบทบาท
ของตนเองอย่างเหมาะสม 
1.5.2 ครอบครัวเลี้ยงดูสมาชิกแต่ละช่วงวัยได้อย่าง
เหมาะสม 
1.5.3 ครอบครัวมีการดูแล ใส่ใจ ความปลอดภัยของ
สมาชิกทุกคน 
1.5.4 ครอบครัวมีการใช้คุณธรรมสําคัญในการดําเนิน
ชีวิต 
1.5.5 ครอบครัวมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
สมาชิกในครอบครัว 

2. ระดับชุมชน 
(4 ด้าน 46 ตัวช้ีวัด) 

2.1 สัมพันธภาพ 
(9 ตัวช้ีวัด) 

2.1.1 ชุมชนจัดพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือส่งเสริมการทํา
กิจกรรมครอบครัว 
2.1.2 ชุมชนสนับสนุนทรัพยากรในการทํากิจกรรม
ครอบครัวร่วมมือกัน 
2.1.3 ชุมชนจัดกิจกรรมครอบครัวในวาระและโอกา
สําคัญต่างๆ 
2.1.4 ชุมชนมีการณรงค์ให้ครอบครัวตระหนักในการทํา
บทบาทหน้าที่ของครอบครัว 
2.1.5 ชุมชนจัดกิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข 
2.1.6 ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมความเสมอภาคหญิง
ชายในชุมชนโดยเริ่มจากครอบครัวเป็นฐาน 
2.1.7 ชุมชนมีที่ปรึกษาด้านครอบครัวในชุมชนที่
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งของครอบครัว 
2.1.8 ชุมชนมีอาสาสมัครช่วยเฝ้าระวังและดูแลความ
รุนแรงของครอบครัวในชุมชน 
2.1.9 ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน
เคารพและยอมรับความคิดเห็นแตกต่าง 

 2.2 ด้าน พ่ึงพาตนเอง 
(11 ตัวช้ีวัด) 

 

 2.2.1 ทางเศรษฐกิจ 
(5 ตัวช้ีวัด) 

2.2.1.1ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวให้ดําเนิน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2.1.2 ชุมชนจัด กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้ครอบครัว 
2.2.1.3 ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวทําบัญชีรายรัย และ
รายจ่าย 
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ระดับ ด้าน ตัวชี้วัด 
2.2.1.4 ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวออมทรัพย์ในรูปแบบ
ต่างๆ 
2.2.1.5 ชุมชนสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวทางเศรษฐกิจ 

 2.2.2 ทางสุขภาพ 
(6 ตัวช้ีวัด) 

2.2.2.1 ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
เบ้ืองต้นให้สมาชิกในครอบครัว ทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจ 
2.2.2.2ชุมชนจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง ด้านสุขภาพให้
ครอบครัวในชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2.2.2.3 ชุมชนจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพให้
ครอบครัวในชุมชนอย่างมีระบบและต่อเน่ือง 
2.2.2.4 ชุมชนสนับสนุนให้เครือข่ายจัดกิจกรรม/
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 
2 .2 .2 .5 ชุมชนมี กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของครอบครัว 
2.2.2.6 ชุมชนมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของครอบครัว 

 2.3 ด้านข้อมูลข่าวสาร
และการเรียนรู้ 
(6 ตัวช้ีวัด) 

2.2.3.1 ชุมชนส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
แก่ครอบครัว 
2.2.3.2 ชุมชนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
ครอบครัวในชุมชน 
2.2.3.3 ชุมชนส่งเสริมให้มีช่องทางการเรียนรู้ด้าน
ครอบครัวในชุมชน 
2.2.3.4 ชุมชนมีกิจกรรมดูแลและเฝ้าระวังสื่อที่มีเน้ือหา
ไม่เหมาะสมสําหรับครอบครัว 
2.2.3.5 ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวนําข้อมูล ข่าวสาร 
หรื อ ค ว า ม รู้ ด้ า นค รอบค รั ว ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจําวัน 
2.2.3.6ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 
ปีได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 2.4 ด้านการหลีกเลี่ยง
ภ า ว ะ เ ส่ี ย ง แ ล ะ ก า ร
ป รั บ ตั ว ไ ด้ ใ น ภ า ว ะ
ยากลําบาก(10 ตัวช้ีวัด) 

2.4.1ชุมชนมีอาสาสมัครเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในชุมชน 
2.4.2 ชุมชนมีการปรับปรุงพ้ืนที่เสี่ยงในชุมชน 
2.4.3 ชุมชนส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถดูแลสมาชิกที่
มีภาวะพ่ึงพิงสูง 
2.4.4 ชุมชนมีส่วนร่วมแลสมาชิกครอบครัวในชุมชนที่มี
ภาวะพ่ึงพงสูง 
2.4.5 ชุมชนจัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่สาธารณะที่



 
 

2-27 

ระดับ ด้าน ตัวชี้วัด 
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของสมาชิกที่มีภาวะพ่ึงพิง
สูง 
2.4.6 ชุมชนมีการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสังคมที่
ส่งผลกระทบต่อครอบครัว 
2.4.7 ชุมชนมีกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติ 
2.4.8 ชุมชนมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นสําหรับ
ครอบครัวในการเผชิญหน้าและปรับตัวได้ในภาวะ
ยากลําบาก 
2.4.9 ชุมชนส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายช่วยเหลือครอบครัว
ที่ประสบภาวะยากลําบาก 
2.4.10 ชุมชนติดตามและประเมินผลการใช้ความ
ช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบภาวะยากลําบากให้
สามารถฟ้ืนตัวได้ 

3. ระดับประเทศ 
(4 ด้าน 20 ตัวช้ีวัด) 

3.1 ด้านสัมพันธภาพ 
(3 ตัวช้ีวัด) 

3.1.1 ร้อยละของอัตราการจดทะเบียนสมรสต่อ 1,000 
ครอบครัว 
3.1.2 ร้อยละอัตราลดลงของการจดทะเบียนหย่าต่อ 
1,000 ครอบครัว 
3.1.3 ร้อยละของครอบครัวที่มีความอบอุ่น มีการเอาใจ
ใส่ดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แสดงซึ่งความ
รัก และสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน และการเคารพในสิทธิ
ส่วนบุคคล 

 3.2 ด้านการพ่ึงตนเอง 
(9 ตัวช้ีวัด) 

 

 3.2.1 ทางเศรษฐกิจ 
(4 ตัวช้ีวัด) 

3.2.1.1 ร้อยละของครอบครัว ที่มีรายได้มากกว่า
รายจ่าย 
3.2.1.2 ร้อยละของครอบครัวที่มีการทําบัญชีรายรับ 
รายจ่าย 
3.2.1.3 อัตราลดลงของหน้ีสินครอบครัว 
3.2.1.4 ร้อยละของ ครอบครัว ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง 

 3.2.2 ทางสุขภาพ 
(2 ตัวช้ีวัด) 

3.2.2.1 ร้อยละของครอบครัว ที่มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ 
3.2.2.2 ร้อยละของ ครอบครัว ที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ
หลักประกันสุขภาพ 

 3.2.3 ทางข้อมูลข่าวสาร
และการเรียนรู้ 
(3 ตัวช้ีวัด) 

3.2.3.1 ร้อยละของครอบครัว ที่มีการแลเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างครอบครัวและชุมชน 
3.2.3.2 จํานวนปีเฉลี่ยของการศึกษาของประชากรท่ีมี
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ระดับ ด้าน ตัวชี้วัด 
อายุเกิน  16 ปี 
3.2.3.3 ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้เก่ียวกับ
ทักษะชีวิตและครอบครัวศึกษา 

 3.3 ต้นทุนทางสังคม 
(3 ตัวช้ีวัด) 

3.3.1 ร้อยละของ ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเป็น
สมาชิกกลุ่มที่ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน 
3.3.2 ร้อยละของครอบครัว ที่เข้าไปมีบทบาทเบ้ืองต้น
ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม 
3.3.3 ร้อยละของ ครอบครัว ที่สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
เพ่ือส่วนรวม/สาธารณประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา 

 3.4 ด้าน การหลีกเลี่ยง
ภ า ว ะ เ ส่ี ย ง แ ล ะ ก า ร
ป รั บ ตั ว ไ ด้ ใ น ภ า ว ะ
ยากลําบาก (5 ตัวช้ีวัด) 

3.4.1 สัดส่วนครอบครัวที่สามารถฟ้ืนตัวได้หลังเกิด
ภาวะวิกฤต 
3.4.2 การมีระบบเฝ้าระวังและเตือนเตรียมความพร้อม
รับมือกับอันตรายที่มีต่อครอบครัว 
3.4.3 อัตราเพ่ิมรัว ของการทําประกันชีวิต ประกันภัย 
ประกันอุบัติเหตุ 
3.4.4 ร้อยละของพ้ืนที่ที่มีบริการปรึกษาแนะแนวแก่
ครอบครัวในระดับท้องถิ่น 
3.4.5 การลดลงของร้อยละของครอบครัว ที่มีพ่อหรือ
แม่เลี้ยงลูกตามลําพัง 

 
 (4) มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย กลุ่มมาตรการกลไก กองส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาตามภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือให้รู้ว่าผลลัพธ์การ
พัฒนานั้นได้เสริมสร้างให้สตรีอยู่ใกล้ไกลมาตรฐานความเสมอภาคระหว่างหญิงชายที่ต้ังไว้เพียงใด ชุด
มาตรฐานน้ีจึงเป็นการวัดผลลัพธ์ของนโยบายการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

มาตรฐานและตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มี 4 มาตรฐาน 11 องค์ประกอบ 43 ตัวช้ีวัด 
ดังน้ี  
 

มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1.ความเสมอภาคใน
ศั ก ด์ิ ศ รี ค ว า ม เ ป็ น
มนุษย์  
(4 องค์ประกอบ 19 
ตัวช้ีวัด) 
 

1 .1 เจตคติของคนใน
สังคมต่อเรื่องความเสมอ
ภาคในศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ระหว่างหญิงชาย 
(4 ตัวช้ีวัด) 

1.1.1 รายการละครหลังข่าวโทรทัศน์ปราศจากเน้ือหาท่ี
ดูหมิ่นความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง 
1.1.2 ประชาชนหญิงชายในช่วงอายุต้ังแต่ 12 ถึง 60 ปี 
มีเจตคติเชิงบวกต่อเรื่องความเสมอภาคในศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ระหว่างหญิงชาย 
1.1.3 ครูในระบบการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานมีเจตคติเชิงบวก
ต่อเร่ืองความเสมอภาคในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ระหว่างหญิงชาย 
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มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1.1.4 สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่เสนอภาพลักษณ์และ
ภาษาที่ส่งเสริมเจตคติที่เห็นผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ
ลดลง 

 1.2 ความเสมอภาคใน
สิทธิและศักด์ิศรีความ
เ ป็นมนุษย์ของผู้ หญิ ง
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี ในทุกรูปแบบ 
(CEDAW) (5 ตัวช้ีวัด) 

1.2.1 ความเสมอภาคของสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย(การออกเสียงเลือกต้ัง สิทธิในการ
สมัครรับเลือกต้ังทุกระดับ การลงประชามติ) การเป็น
ผู้แทนรัฐบาล และการเข้าร่วมงานในองค์กรระหว่าง
ประเทศและองค์กรหรือสมาคมที่มิได้เป็นของรัฐบาล 
ความเสมอภาคในสิทธิและโอกาสในการเข้าร่วมในการ
วางนโยบายของรัฐและการดําเนินการตามนโยบายน้ัน 
การรับตําแหน่งข้าราชการและปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ทุกๆระดับของรัฐบาล (CEDAW  ข้อ 7 และข้อ 8) 
1.2.2 ความเสมอภาคในสิทธิการได้มา เปลี่ยนแปลง
หรือคงไว้ซึ่งสัญชาติของตน เง่ือนไขการได้มาหรือการ
เปลี่ยนสัญชาติของคู่สมรสทั้งหญิงและชายซึ่งสมรสกับ
คนต่างด้าวที่เสมอภาค รวมท้ังความเสมอภาคในการสืบ
สัญชาติให้แก่บุตร (CEDAW ข้อ 9) 
1.2.3 ความเสมอภาคของสิทธิทางสังคมของสตรีใน
เมืองและชนบท การได้รับการศึกษาและเข้าร่วม
โครงการทุกโครงการ การได้รับการกู้ยืมจากธนาคาร 
การจํานองและสินเช่ือ ตลอดจนการรับบริการรักษา
สุขภาพ (CEDAW ข้อ 10  ข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14) 
1.2.4 สิทธิการทํางาน ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิอันพึงแบ่งแยก
มิได้ของมนุษย์ทุกคน  ความเสมอภาคในการจ้างงาน 
การเลือกอาชีพ การได้รับสวัสดิการและผลตอบแทน 
การคุ้มครองความปลอดภัยในการทํางานและการ
คุ้มครองพิเศษในภาวะความเป็นมารดา(CEDAW ข้อ 
11) 
1.2.5 ความเสมอภาคในสิทธิทางกฎหมาย ความเท่า
เทียมกันในด้านความสามารถ ความเสมอภาคในการ
เลือกถิ่นที่อยู่ ความเสมอภาคในการสมรสและครอบครัว 
(CEDAW ข้อ 15และข้อ 16) 

 1.3 ความเสมอภาคใน
สิทธิและศักด์ิศรีความ
เ ป็นมนุษย์ของผู้ หญิ ง
ภายใต้กฎหมายไทย  
(7 ตัวช้ีวัด) 

1.3.1มีกฎหมายที่มีการบทลงโทษต่อผู้กระทําผิดต่อการ
ลวนลามทางเพศ 
1.3.2 มีกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง
ในครอบครัว 
1.3.3 มีกฎหมายที่ลงโทษอย่างเท่าเทียมต่อผู้ซื้อและ
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มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ผู้ขายบริการทางเพศ 
1.3.4 กฎหมายที่มีบทลงโทษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ
มีบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
1.3.5 มีกฎหมายที่มีการลงโทษต่อผู้ผลิตและ/หรือ
เผยแพร่สื่อลามกและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
1.3.6 มีกฎหมายการประกันสิทธิความเสมอภาคใน
ครอบครัวและการสมรส(คํานําหน้านาม ช่ือสกุล การ
ข่มขืน การกระทําชําเราภรรยา ความเสมอภาคในการ
หย่า การหมั้นและการทํานิติกรรม) 
1.3.7 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มีบทลงโทษข้าราชการท่ีมีพฤติกรรมดูหมิ่น
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงถึงขั้นไล่ออกจาก
ราชการ 

 1 . 4  สั ด ส่ ว น ก า ร
ดําเนินคดีที่เก่ียวข้องกับ
การละเมิดศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ระหว่างหญิง
ชายที่เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาโทษ  
(3 ตัวช้ีวัด) 

1 .4 .1 สัดส่วนของคดีข่มขืนกระทําชําเราที่ เข้ าสู่
กระบวนการในช้ันศาลเปรียบเทียบกับคดีที่มีผู้แจ้งความ
กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
1.4.2 สัดส่วนการร้องทุกข์ กับพนักงานสอบสวน
เปรียบเทียบกับจํานวนกรณีการทําร้ายคู่ครองและคู่รักที่
รับบริการที่ศูนย์พ่ึงได้ 
1 . 4 . 3  สั ดส่ วนการ ต้ั งคณะกรรมการสอบสวน
เปรียบเทียบกับกรณีร้องเรียนเร่ืองการมีชู้ การสมรส
ซ้อน การลวนลามทางเพศ และการอนาจารของ
ข้าราชการพลเรือน 

2. ความเสมอภาค
ทางสงัคม  
(2 องค์ประกอบ 7 
ตัวช้ีวัด) 
 

2.1 ความเสมอภาคต่อ
การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและการบริหารการ
ปกครองทุกระดับ  
(5 ตัวช้ีวัด) 

2 . 1 . 1  สั ดส่ วนหญิ งชายที่ ไ ด้ รั บการแ ต่ ง ต้ั ง เ ป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการระดับชาติที่มีอํานาจใน
การกําหนดนโยบายระดับชาติทุกคณะไม่ต่างกัน 
2.1.2 สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับการเลือกต้ังทุกระดับไม่
ต่างกัน 
2.1.3 สัดส่วนหญิงชายในระดับบริหารในภาครัฐและ
ภาคเอกชนไม่ต่างกัน 
2.1.4 สัดส่วนหญิงชายที่ได้รับตําแหน่งเป็นนักวิชาการ 
ที่ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญในคณะกรรมาธิการทุกคณะ
ของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่ต่างกัน 
2.1.5 สัดส่วนหญิงชายในการเป็นผู้นําองค์กรชุมชนทั้ง
ในเมืองและชนบทไม่ต่างกัน 

 2.2 ความเสมอภาคของ
การศึกษาในทุกระดับ  

2.2.1 อัตราส่วนหญิงชายในการสําเร็จการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี ไม่ต่างกัน 
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(2 ตัวช้ีวัด) 2.2.2 ผู้หญิงมสีิทธิเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้ 

3. ความเสมอภาคใน
ครอบครัว 
(3 องค์ประกอบ 12 
ตัวช้ีวัด) 
 

3.1ความเสมอภาคใน
ความรับผิดชอบต่อชีวิต
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ใ น
ครอบครัว 

3.1.1 สัดส่วนการทํางานบ้านของสามีและภรรยา ทั้งใน
กรณีที่สามีและภรรยาต่างทํางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่ (การ
ทําอาหาร จับจ่ายซื้อของใช้ และอาหาร การทําความ
สะอาดบ้าน ซักรีดเสื้อผ้า การดูแลสัตว์เลี้ยง) 
3.1.2 สัดส่วนเวลาในการดูแลลูก รวมถึงการเล่นกับลูก 
การอบรมส่ังสอน และการรับส่งลูกของสามีและภรรยา 
ในกรณีทั้งสามีและภรรยาต่างทํางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่ 
3.1.3 สัดส่วนเวลาในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย รวมถึง
การพาไปพบแพทย์ของสามีและภรรยาในกรณีทั้งสามี
และภรรยาต่างทํางานหาเลี้ยงชีพทั้งคู่ 
3.1.4 สัดส่วนเวลาในการใช้เวลาร่วมกันของสามีภรรยา
ในครอบครัวในกรณีทั้งสามีและภรรยาต่างทํางานหา
เลี้ยงชีพทั้งคู่ 

 3.2 ความเสมอภาคใน
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น
ครอบครัว (5 ตัวช้ีวัด) 

3.2.1 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันการวางแผน
ครอบครัว 
3.2.2 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการเลือกถิ่น
และที่อยู่อาศัยของครอบครัว 
3.2.3 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการเลือกอาชีพ
และการเปลี่ยนอาชีพของครอบครัว 
2.3.4 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการวางแผน
การศึกษาและอนาคตของบุตรและครอบครัว 
2.3.5 สามีและภรรยาตัดสินใจร่วมกันในการกําหนดการ
ใช้จ่าย การกู้ยืมและการซื้อขายทรัพย์สินของครอบครัว 

 3.3 ความเสมอภาคใน
การปรับเปลี่ยนบทบาท
ระห ว่ า งหญิ ง ช าย ต่ อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในครอบครัว (3 ตัวช้ีวัด) 

3.3.1 สามีและภรรยาสามารถรับผิดชอบจัดการดูแล
งานบ้านได้ เมื่อผ่ายใดผ่ายหน่ึงไม่อยู่บ้าน 
3.3.2 สามีและภรรยามีเจตคติเช่นเดียวกันว่างานบ้าน
และงานเลี้ยงลูกเป็นงานและความรับผิดชอบอย่างเท่า
เทียมกันทั้งสองฝ่าย 
3.3.3 สามีและภรรยามีเจตคติในการเลี้ยงลูกหญิง และ
ชายโดยไม่มีอคติทางเพศ 
 

4. ความเสมอภาคใน
การมีส่วนร่วมทาง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
(  2 องค์ประกอบ 5 
ตัวช้ีวัด) 

4.1 ความเสมอภาคใน
ค่าตอบแทนและอายุการ
จ้างงาน( 2 ตัวช้ีวัด) 

4.1.1 มีกําหมายที่กําหนดการ 
เกษียณอายุของแรงงานหญิงและชายที่เท่าเทียมกันใน
การจ้างงาน 
4.1.2 อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของหญิงและชายที่ทํางานนอก
ภาคเกษตรไม่ต่างกัน 
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 4.2 ความเสมอภาคใน

การได้รับการส่งเสริมให้
พ่ึ ง พ า ต น เ อ ง ไ ด้ ท า ง
เศรษฐกิจ (3 ตัวช้ีวัด)  

4.2.1 สัดส่วนความยากจนของกลุ่มคนยากจนตามเส้น
ความยากจนของหญิงชายไม่ต่างกัน 
4.2.2 อัตราการว่างงานของหญิงชายไม่ต่างกัน 
4.2.3 รายได้เฉลี่ยของหญิงและชายที่ เ ป็นหัวหน้า
ครอบครัวไม่ต่างกัน 

 
 (5) มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) ได้จัดทํามาตรฐานกลางที่จะ
เป็นมาตรฐานของชาติ เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแล พัฒนาที่เท่าเทียมกันในระดับหน่ึง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือ
พ้ืนฐานในระบบการประกันคุณภาพ คือการประกันคุณภาพภายในที่หน่วยปฏิบัติหรือศูนย์เด็กเล็กจะได้
นําไปใช้ในการประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานเอกง (Self Assessment)  กําหนดแนวทางการปรับปรุง
การดําเนินงานของตนเอง (Self Improvement)  และดําเนินการปรับปรุงด้วยความร่วมมือของบุคลากรใน
ศูนย์ เพ่ือให้ศูนย์พร้อมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  มี 3 ด้าน 14 ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 
  

ด้าน ตัวบ่งชี ้
1.การบรหิารจัดการศูนย์เด็กเล็ก 
(5 ตัวบ่งช้ี) 

1.1การบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
1.2 การบริหารจัดการบุคลากร 
1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
1.4 มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

2.การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(5 ตัวบ่งช้ี) 

2.1การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเด็ก 
2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ 
2.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 

3.คุณภาพเด็ก (4 ตัวบ่งช้ี) 3.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกานและสุขนิสยัในการดูแลสขุภาพของตน 
3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ สังคม 
3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

 
(6) มาตรฐานในการพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ กองนโยบายและมาตรฐานชุมชน ฝ่าย

พัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน การเคหะแห่งชาติ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือกําหนดทิศทางในการดําเนินงานด้าน
การพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ที่มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือนําไปสู่การ
เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

มาตรฐานในการพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ มี 3 มิติ 16 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 
 



 
 

2-33 

มิติ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1 . มิ ติ ด้ านผู้ นํ าและ
การบริหาร จัดการ
ชุมชน 

1 . 1  ก า ร คั ด เ ลื อ ก
คณะกรรมการชุมชน 

-มีแผนการเลือกต้ัง 
-จัดการเลือกต้ังบุคคลขึ้นเป็นคณะกรรมการชุมชน 
-ประเมินผลจํานวนผู้ถือสิทธ์ิเลือกต้ังมาใช้สิทธิในการ
เลือกต้ัง โดยพิจารณาจากหน่วยพักอาศัยที่มีคนเข้าพัก
อาศัยแล้ว 

 1.2 การประเมนิ
คณะกรรมการชุมชน
ด้านจริยธรรม 

-จัดทําเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการชุมชนด้าน
จริยธรรม 
-ดําเนินการประเมินคณะกรรมการชุมชนด้านจริยธรรม 

 1.3 การประเมนิ
คณะกรรมการชุมชน
ด้านผลการปฏิบัติงาน 

-จัดทําเกณฑ์ในการประเมินคณะกรรมการชุมชนด้านผล
การปฏิบัติงาน 
-ดําเนินการประเมินคณะกรรมการชุมชนด้านผลการ
ปฏิบัติงาน 

 1.4 การกําหนด
เป้าหมายในการพัฒนา
และแผนพัฒนาชุมชน 

-จัดทํ า วิสัยทัศ น์ ชุมชนและจัดทําแผนชุมชนผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 
-ดําเนินการตามแผนชุมชน 

 1.5 การมสี่วนร่วมกับ
ภาคีภายนอก 

-จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีภายนอก 

 1.6 กิจกรรมภายใน
ชุมชน 

-จัดทําแผนกิจกรรมในชุมชน 
-ดําเนินตามแผนกิจกรรมในชุมชน 

 1.7 กฎ กติกา ระเบียบ
ชุมชน 

-จัดทําร่างกฎ กติกา ระเบียบชุมชนอย่างชัดเจน 
-ประเมินผลการปฎิบัติงานตามกฎ กติกา ระเบียบชุมชน 

 1.8 การสื่อสารภายใน
ชุมชน  

-วางแผนการสื่อสารภายในชุมชน 
-ดําเนินการตามแผนการสื่อสารภายในชุมชน 
-ประเมินผลการปฏิบัติการแผนการสื่อสารภายในชุมชน 

2.มิติด้านเศรษฐกิจ 2.1 กลุ่มอาชีพ -ประเมินศักยภาพชุมชนและความเป็นไปได้ในการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ 
-วางแผนพัฒนากลุ่มอาชีพ 
-พัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือจําหน่ายสินค้าหรือบริการท่ีผลิต
ภายในชุมชน 

 2.2 กลุ่มออมทรัพย์
ชุมชน 

-ประเมินศักยภาพชุมชนและความเป็นไปได้ในการต้ัง
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
-การให้ความรู้ในการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
-จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
-วางแผนการนํากําไรของกลุ่มออมทรัพย์นํามาใช้กับ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
-ดําเนินการตามแผนฯ 
-ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนฯ 
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3.มิติด้านคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.1 สาธารณูปโภค -ประเมินคุณภาพและปริมาณสาธารณูปโภคในชุมชน 
-จัดทําแผนการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคให้ใช้งานได้อยู่
เสมอ 
-ดําเนินการตามแผนการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคให้ใช้
งานได้อยู่เสมอ 

 3.2 ศูนย์ชุมชน -จัดทําแผนการจัดต้ังศูนย์ชุมชน 
-ดําเนินการตามแผนการจัดต้ังศูนย์ชุมชน 
-ประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนการจัดต้ังศูนย์ชุมชน 

 3.3 การปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

-จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องชุมชนปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 
-อบรมให้ความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
และอบายมุขภายในชุมชน 

 3.4 พ้ืนทีส่ีเขียวภายใน
ชุมชน 

-จัดทําแผนบํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
-ให้ความรู้เก่ียวกับการรักษาพ้ืนที่สีเขียว 
-จัดต้ังกลุ่มรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
-ดําเนินการตามแผนบํารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
-ประเมินผลตามตามแผนบํารุงรักษาพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชน 

 3.5 พ้ืนที่พักผอ่นหย่อน
ใจและออกกําลังกาย 

-จัดทําแผนการจัดการพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจและออก
กําลังกายในชุมชน 
-ดําเนินการตามแผนการจัดการพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกายในชุมชน 
-ประเมินผลตามแผนการจัดการพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกายในชุมชน 

 3.6 การจัดการขยะ
ภายในชุมชน 

-จัดทําแผนการจัดการขยะในชุมชน 
-การให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะและการคัดแยก
ขยะ 
-ดําเนินการแผนการจัดการขยะในชุมชน 
-ประเมินผลตามแผนการจัดการขยะในชุมชน 
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ตารางที่ 2.2 สรุปสถานะการนํามาตรฐานระดับมหภาคไปใช้ 
เครื่องหมาย   = มีการนําไปใช้     = ยังไม่ได้นําไปใช้ 
 

มาตรฐาน สถานะการนําไปใช้ รายละเอียดการนาํไปใช ้
1.ตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์(สป.พม.)  มีการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดความม่ันคงของ

มนุษย์ทุก 2 ปีและรายงานความม่ันคง
ของมนุษย์ประเทศไทย 

2. การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
2.1 การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การจัดสวัสดิการสังคม 
(พส.) 

 ในทุก ปีมีการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การสวัสดิการสังคม 

2.2 การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมของนักสงัคมสงเคราะห์(พส.) 

 -ในทุกปีมีการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์  
-มีโครงการอบรมนักสังคมสงเคราะห์ 
กฎหมายที่เก่ียวกับนักสังคมสงเคราะห์
และแนวทางการเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ของนักสังคมสงเคราะห์ 
-มี โ ค ร งก า รสัญจรอบรม นักสั ง คม
สงเคราะห์ “แนวทางการเขียนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมของนักสังคมสงเคราะห์ 

2.3 การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมของอาสาสมัคร (พส.) 

 ในทุก ปีมีการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ของอาสาสมัคร 

3.ครอบครัวเข้มแข็ง (สค.)  มีการเก็บข้อมูลครอบครัวเขม้แข็งทุก 1 
ปี 

4.ตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
(สค.) 

 อยู่ในช่วงส่งเสริมการนํามาตรฐานสู่การ
ปฏิบัติ 

5.ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (ดย.)  ปี 2559  ได้จดัทําคู่มือมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ 

6.การพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
(การเคหะแห่งชาติ) 

 ปี 2557 อยู่ระหว่างการประเมินผล
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน 
ตามตัวช้ีวัดชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง
อย่างย่ังยืน ในระดับที่ 3 

ท่ีมา : สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ประจําปี 2558-2559.น.25-44 
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บทที่ 3 
การทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับมัชฌิมภาค 

องค์กร/บุคลากร/การบริหารจัดการ 
 

การทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับมัชฌิมภาค องค์กร/บุคลากร/การบริหารจัดการ มี 25
มาตรฐาน ประกอบด้วย (1) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(2) มาตรฐานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3) มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็ก
และครอบครัว (4) มาตรฐานมาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง(5) 
มาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พ่ึงในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ (6) มาตรฐานการจัดบริการคนพิการใน
สถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (7) มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (8) มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก (9) 
มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ 9.1 มาตรฐานองค์กรของคนพิการ 9.2 มาตรฐานองค์กรเพ่ือคนพิการ (10) 
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี (มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว) (11) มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ(ชาย) (12) มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(หญิง) 
(13) มาตรฐานการจัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ (14) มาตรฐานหอพักเอกชนสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา (15) มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (16) มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน (17)มาตรฐานขั้น
ตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (18) มาตรฐานชมรมคลังปัญญา
ผู้สูงอายุจังหวัด (19) มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ (20) มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (21) มาตรฐานการจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล (22) มาตรฐานการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน (23) มาตรฐานชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (24) มาตรฐานการควบคุมภายใน 
(25) มาตรฐานการให้บริการ มีรายละเอียดแต่ละมาตรฐาน ดังน้ี 

 
ตารางที่ 3.1 สรุปมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับมัชฌิมภาค องค์กร/บุคลากร/การบริหารจัดการ 
 

มาตรฐาน/หนว่ยงาน วัตถุประสงค ์ องค์ประกอบ 
1.การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
จังหวัด (สป.พม.) 

เ พ่ือใ ห้พมจ .มีแนวทางในการปฏิ บั ติงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

4 มิติ 
18 ด้าน   
92 ตัวช้ีวัด 

2.ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศการสื่อสาร (สป.พม.) 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศการสื่อสาร 

8 มาตรฐาน 

3.การจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว(พส.) 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการบ้านพัก
เด็กและครอบครัว  
 

3 หมวด 
24 องค์ประกอบ 
164 ตัวช้ีวัด  

4.การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงในสถาน
คุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง 
(พส.) 

เพ่ือให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนคนไร้ที่ พ่ึงให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและ
พ่ึงพาตนเองได้ 

9 ด้าน  
23 เกณฑ์  
27 ตัวช้ีวัด 
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มาตรฐาน/หนว่ยงาน วัตถุประสงค ์ องค์ประกอบ 
5.การจัดบริการคนไร้ที่พ่ึงในสถาน
แรกรับ/สถานสงเคราะห์ (พส.) 

เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ และแนวทางในการพัฒนาสู่
บริการที่ดีที่มีคุณภาพ  

3 ด้าน  
32 องค์ประกอบ 
206 ตัวช้ีวัด  

6.การจัดบริการคนพิการในสถาน
สงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์
พัฒนาอาชีพคนพิการ (พส.) 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ในสถานสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2 ด้าน  
45 องค์ประกอบ
207 ตัวช้ีวัด  

7.การจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ 
(พส.) 

เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผู้สูงอายุ  

46 องค์ประกอบ
355 ตัวช้ีวัด  

8.การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก (ดย.) 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการสําหรับ
เด็กในสถานรองรับเด็ก  
 

5 ด้าน  
37 องค์ประกอบ  
322 ตัวช้ีวัด  

9.องค์กรด้านคนพิการ (พก.)   
9.1 องค์กรของคนพิการ (พก.) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการ

ประเมินองค์กรด้านคนพิการ  
 

3 ด้าน  
13 องค์ประกอบ 
32 ตัวช้ีวัด  

9.2 องค์กรเพ่ือคนพิการ(พก.) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการ
ประเมินองค์กรเพ่ือคนพิการ  
 

3 ด้าน 
12 องค์ประกอบ 
31 ตัวช้ีวัด  

10.การจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีใน
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 
(มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมใน
ศูน ย์ เรี ยนรู้ การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว) (พส.) 

เพ่ือเป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานการจัดบริการ และเพ่ือเป็นแนว
ทางการประเมินและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
พัฒนาสู่ ก า รบ ริ ก า รที่ มี คุ ณภาพและ เ ป็ น
แบบอย่างในการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่
สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 

5 ด้าน  
24 มาตรฐานย่อย 
136 ดัชนีคุณภาพ 

11.การจัดบริการสวัสดิการสังคมใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
(ชาย) (พส.) 

เพ่ือเป็นกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย ในการ
ปฏิบัติงานการจัดบริการ และเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการประเมินและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
พัฒนาสู่ ก า รบริ ก าร ท่ีมี คุณภาพ  และ เ ป็น
แบบอย่างในการจัดบริการสวัสดิการสังคมใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย)  

5 ด้าน  
20 มาตรฐานย่อย 
119 ดัชนีคุณภาพ 

12.การจัดบริการสวัสดิการสังคมใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
(หญิง) (พส.) 

เพ่ือเป็นกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย ในการ
ปฏิบัติงานการจัดบริการ และเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการประเมินและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
พัฒนาสู่ ก า รบริ ก าร ท่ีมี คุณภาพ  และ เ ป็น
แบบอย่างในการจัดบริการสวัสดิการสังคมใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(หญิง) 

5 ด้าน  
22 มาตรฐานย่อย 
124 ดัชนีคุณภาพ 
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มาตรฐาน/หนว่ยงาน วัตถุประสงค ์ องค์ประกอบ 
13.การจัดบริการผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์ (พส.) 

เพ่ือเป็นกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย ในการ
ปฏิบัติงานการจัดบริการ และเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการประเมินและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

3 ด้าน  
25 องค์ประกอบ 
235 ตัวช้ีวัด 

14.หอพักเอกชนสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา (ดย.) 

เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานกลางในการดําเนินกิจการ
หอพักให้กับผู้ประกอบการ  

5 หมวดมาตรฐาน 
44 ตัวช้ีวัด  

15.ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(สค.) 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ ศพค.ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

5 มาตรฐาน 
8 ตัวช้ีวัด  

16.สภาเด็กและเยาวชน(ดย.) เพ่ือส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรที่มี
ระบบโครงสร้าง การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนา
สภาเ ด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ ง  มี
ศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 

ข้อกําหนด 4 ด้าน 
28 องค์ประกอบ  
48 ตัวช้ีวัด 

17.ขั้นตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546(ดย.) 

กําหนดให้ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู 
อบรมสั่ งสอนและพัฒนาเ ด็กที่ อ ยู่ ในความ
ปกครองดูแลของตนเองตามความสมควร  

4 ด้าน 
 

18.ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด 
(ผส.) 

เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน
ของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด 

4 ด้าน  
9  องค์ประกอบ 
45  ตัวบ่งช้ี   

19.บ้านพักผู้สูงอายุ(ผส.) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางสําหรับสถานประกอบการ 
ในการดําเนินงานบ้านพักสําหรับผู้สูงอายุให้มี
คุณลักษณะของการพักอาศัยและสภาพแวดล้อม
ที่ เหมาะสม  โดยกําหนดมาตรฐานที่จําเป็น
สําหรับบ้านพักผู้สูงอายุ 

6 มาตรฐาน 

20 .การ ดํ า เ นินงานศูน ย์ พัฒนา
คุณภาพชี วิตและส่ ง เสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ(ผส.) 

เพ่ือส่งเสริมศักยภาพ การดูแล การคุ้มครอง
ผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ  

3 ด้าน  
6 องค์ประกอบ  
45 ตัวช้ีวัด 

21.การจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กร
ชุมชนตําบล (พอช.) 

เพ่ือให้องค์กรชุมชนมีความเข้าใจสาระสําคัญของ
สภาองค์กรชุมชนและเข้าใจขั้นตอนการจัดต้ัง
สภาองค์กรชุมชนตําบล 

8 ขั้นตอน 

22.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
ทุนชุมชน  (พอช.) 

เพ่ือเป็นคู่มือในการทํางานสนับสนุนการพัฒนา
ขบวนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนและผู้ปฎิบัติ
งาน พอช.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และขยาย
แนวคิดเจตนารมณ์ เป้าหมายสําคัญของการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุน
ชุมชน  ที่มุ่ ง เ น้นให้  “ชุมชนท้องถิ่นมีระบบ
เศรษฐ กิจและทุน ชุมชนที่ มั่ นคง  สามารถ

4 ระดับ 
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มาตรฐาน/หนว่ยงาน วัตถุประสงค ์ องค์ประกอบ 
พ่ึงตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน” 

23. ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
(พอช.) 

เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพและความเข้มแข็ง
ในการจัดการตนเองของตําบล โดยส่งเสริมให้
องค์กรชุมชนในแต่ละตําบล ประเมินตนเองตาม
เกณฑ์วัดผล 8 ข้อ 

เ กณฑ์การ วัด  8 
ข้อ 

24.การควบคุมภายในของทุกส่วนใน
การสํานักงานธนานุเคราะห์   
(สธค.) 

เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ดําเนินงานขงองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการ
ทุกจริตในองค์กร ความน่าเช่ือถือได้ของรายการ
ทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

- 

25.การให้บริการ (สธค.) 
 

เพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการของสํานักงาน 
ธนานุเคราะห์ 

4 ด้าน 

 
 (1) มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สํานัก

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ (สป .พม.) จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือให้สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายของกระทรวง ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจนโยบาย เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์
ขององค์การ มีวัฒนธรรมที่ยึดถือกฎระเบียบและความเป็นทางการในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเพ่ือกําหนด
นโยบายในระดับจังหวัดรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข  การวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจเป็นเง่ือนไขเบ้ืองต้นที่ทําให้ทราบปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นได้อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด มี 4 มิติ 18 ด้าน 92 
ตัวช้ีวัด ดังน้ี  

 

มิติ ด้าน ตัวชี้วัด 
1.มิติปัจจัยนําเข้า 
(4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด) 

1.1 โครงสร้างองค์กร 
(1 ตัวช้ีวัด) 

1.1.1จํานวน 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- กลุ่มนโยบายและวิชาการ 
- กลุ่มพัฒนาสังคม 
-กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ 

 1.2  บุคลากร  
(5 ตัวช้ีวัด) 

1.2.1 จํานวนบุคลากรต่อกลุ่มงาน 
1.2.2  ร้อยละ 100 ของ พมจ.ที่ผ่านการอบรมผู้บริหาร
ระดับสูง 
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มิติ ด้าน ตัวชี้วัด 
1.2.3 ร้อยละ 100 ของหัวหน้าฝ่ายที่ผ่านการอบรม
ผู้บริหารระดับกลาง 
1.2.4 ร้อยละ 70 ของเจ้าหน้าที่ 
สํานักงาน พมจ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.2.5 ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้ในแต่ละปี 

 1.3 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(15 ตัวช้ีวัด) 

1.3.1จํานวนคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ 
1.3.2 จํานวนคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 
1.3.3 จํานวนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
1.3.4 จํานวนเครื่องถ่ายเอกสาร 
1.3.5 จํานวนเครื่องฉาย LCD 
1.3.6 จํานวนโทรศัพท์สายตรง 
1.3.7 จํานวนโทรสาร 
1.3.8 จํานวนเครื่องโรเนียวดิจิตอน 
1.3.9 จํานวนกล้องดิจิตอน 
1.3.10 จํานวนเครื่องฉายแผ่นที 
1.3.11 จํานวนเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 
1.3.12  จํานวนโทรทัศน์ 
1.3.13  จํานวนเครื่องฉาย DVD 
1.3.14  จํานวนบอร์ดประชาสัมพันธ์สําเสร็จรูป 
1.3.5 จํานวนยานพาหนะ (รถยนต์)  

 1.4 ด้านงบประมาณ 
(2 ตัวช้ีวัด) 

1.4.1 จํานวนที่เบิกจ่ายตามเวลากําหนด 
1.4.2 ร้อยละ 100 ของโครงการในแผนงานประจําปี
ของสํานักงาน พมจ. ที่ได้งบประมาณสนับสนุน 

2. มิติระบบและ
กระบวนการ (4 ด้าน 
12 ตัวช้ีวัด) 

2.1 ด้านระบบและ
กระบวนการสื่อสาร 
(4 ตัวช้ีวัด) 

2.1.1 จํานวนรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ (บอร์ด
สื่อสารประจําองค์การของแต่ละบุคคล รวมถึงการ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการด้วย) 
2.1.2 ระยะเวลาที่มีการส่งต่อข่าวสารแก่ผู้เก่ียวข้อง 
2.1.3 จํานวนคร้ังของการประชุมช้ีแจงและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารในสํานักงาน 
2.1.4 จํานวนคร้ังของการประชุมช้ีแจงและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารภายใน/ระหว่างกลุ่ม/ ฝ่าย หรือ ระหว่างกลุ่ม
ฝ่าย และ/หรือ กับ พมจ. 

 2.2 ด้านระบบและ
ก ร ะ บ ว น ก า ร กํ า กั บ
ติดตามงาน(2 ตัวช้ีวัด) 

2.2.1 มีแผนกํากับและติดตามงานภาพรวมและ ของแต่
ละกลุ่ม/ฝ่าย 
2.2.2 ร้อยละของโครงการที่มีรายงานตามระยะเวลาที่
กําหนด 
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มิติ ด้าน ตัวชี้วัด 
 2.3 ด้านระบบและ

กระบวนการประเมินผล
(3 ตัวช้ีวัด) 

2.3.1 ร้อยละของ จนท. ที่ได้รับรู้เกณฑ์ในการ
ประเมินผล 
2.3.2 ร้อยละของบุคลากรที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.3.3 ร้อยละของ จนท. ที่เขียนรายงานผลงานใน
แบบฟอร์ม 

 2.4 ด้านระบบและ
กระบวนการควบ คุม
ภายใน(3 ตัวช้ีวัด) 

2.4.1 จํานวนแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน 
2.4.2  จํานวนการประชุมช้ีแจงและกํากับให้มีการ
ดําเนินงานตามแผน 
2.4.3 จํานวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

3. มิติวัฒนธรรม
องค์การ (2 ด้าน 10 
ตัวช้ีวัด) 

3.1 ด้านวัฒนธรรม
องค์การ (7 ตัวช้ีวัด) 

3.1.1 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการทํางาน
เป็นทีม 
3.1.2  จํานวนกิจกรรมพัฒนาทีมงาน 
3.1.3 จํานวนกิจกรรมสร้างสมดุลในชีวิตและงาน (Work 
Life Balance)  
 3.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม 
3.1.5 จํานวนการจัดเสวนาในประเด็นใหม่ ๆ ที่
เก่ียวข้องกับสังคมภายในหน่วยงาน 
3.1.6 จํานวนเรื่องที่มีการจัดการความรู้   
3.1.7 จํานวนค่านิยมร่วมที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ
บาลท่ีมีการประกาศต่อสาธารณะ 

 3.2 ด้านภาวะผู้นํา 
(4 ตัวช้ีวัด) 

3.2.1 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้ไปอบรม
หรือสัมมนาในรอบปี 
3.2.2 จํานวนคร้ังที่มีการถ่ายทอดเน้ือหา วิสัยทัศน์พันธ
กิจ ยุทธศาสตร์ 
3.2.3 จํานวนคร้ังที่มีการถ่ายทอดกระบวนการทํางาน
เชิงยุทธศาสตร์ 
3.2.4 จํานวนคร้ังในการถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. มิ ติ ผ ลิ ต แ ล ะ
ผลลัพธ์  
(8 ด้าน  47 ตัวช้ีวัด) 

4.1 ด้าน ศึกษาวิเคราะห์
และรายงานสถานการณ์
สังคม เศรษฐกิจเพ่ือการ
กําหนดนโยบายในระดับ
จังหวัดรวมทั้งเสนอแนะ
แนวทางแก้ไข(3 ตัวช้ีวัด) 

4.1.1 จํานวนคร้ังการวิเคราะห์ 
4.1.2 จํานวนรายงาน 
4.1.3 จํานวนรายงานวิจัย 
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มิติ ด้าน ตัวชี้วัด 
 4.2  ด้านการประสาน

แ ล ะ จั ด ทํ า แ ผ น ง า น
โครงการและกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสั งคม
และความมั่ น ค งของ
มนุษย์จังหวัดให้เป็นไป
ตามแนวนโยบายของ
กระทรวง(10 ตัวช้ีวัด) 

4.2.1 จํานวนแผนยุทธศาสตร์ 
4.2.2 จํานวนแผนด้านสังคมที่มีการจัดทําและขับเคลื่อน 
4.2.3 จํานวนแผนที่ปรับปรุง 
4.2.4 จํานวนแผนงาน/โครงการด้านสังคมที่ได้รับการ
บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
4.2.5 ร้อยละของโครงการในแผนกลยุทธ์ด้านสังคมใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่มีการนําไปปฏิบัติ 
4.2.6 จํานวนแผนปฏิบัติงานประจําปี 
4.2.7 ร้อยละของโครงการที่ได้รับการนําปฏิบัติ 
4.2.8 จํานวนแผนด้านสังคมที่ได้รับการประเมิน 
4.2.9 ร้อยละของรายงานการดําเนินงานโครงการท่ี
ได้รับงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
4.2.10 จํานวนรายงานการประเมินผลแผลปฏิบัติงาน
ประจําปี 

 4.3 ด้านการส่งเสริมและ
ประสานการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ต า ม ภ า ร กิ จ แ ล ะ
เป้าหมายของหน่วยงาน
ในกระทรวง(3 ตัวช้ีวัด) 

4.3.1 ร้อยละของภารกิจที่มีการปฏิบัติตามที่ได้รับการ
ประสาน 
4.3.2 ร้อยละของภารกิจที่มีการปฏิบัติตามเวลาท่ี
กําหนด 
4.3.3 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงานมีการ
รายงานผลการดําเนินงาน 

 4. 4 ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนและประสาน
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น กั บ
องค์ ก าร เครื อข่ า ย ใน
จังหวัดทั้ งภาครัฐและ
เอกชน(10 ตัวช้ีวัด) 

4.4.1 จํานวนระบบข้อมูลองค์การเครือข่าย 
4.4.2 จํานวนการปรับปรุงข้อมูลองค์การเครือข่าย 
4.4.3 ร้อยละของตําบลท่ีมีแกนนําประสานงาน
เครือข่ายครบทุกกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
4.4.4 ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีการส่งข้อมูล
ข่าวสาร 
4.4.5จํานวนครั้งในการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับองค์กร
เครือข่าย 
4.4.6 จํานวนการจัดประชุมร่วมแกนนําเครือข่าย 
4.4.7 จํานวนการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกองค์การเครือข่าย 
4.4.8 ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ 
สนง. พมจ. 
4.4.9 ร้อยละขององค์การเครือข่ายที่รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สนง. พมจ. 
4.4.10 ร้อยละของโครงการท่ีมีรายงานประเมินผล
ดําเนินงาน 
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มิติ ด้าน ตัวชี้วัด 
 4.5 ด้าน การส่งเสริม 

ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ
ดําเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาทางสังคม 
รวมท้ังส่งต่อ 
(7 ตัวช้ีวัด) 

4.5.1 จํานวนโครงการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
4.5.2  จํานวนโครงการที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรม 
4.5.3 มีแผนผังแสดงขั้นตอนและกําหนดเวลาของ
กิจกรรมที่ให้ บริการ 
แต่ละประเภท 
4.5.4 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 
4.5.5 จํานวนครั้งการอบรม/สัมมนาด้านพัฒนาสังคม
และการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรที่รับผิดชอบใน
หน่วยงานท้องถิ่น 
4.5.6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้า
ร่วมการอบรม /สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ 
4.5.7 ร้อยละของผู้ประสบปัญหาเร่งด่วนที่ได้รับการ
ช่วยเหลือทันเหตุการณ์ 
 

 4.6 ด้านการจัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการด้านข้อมูล 
(7 ตัวช้ีวัด) 

4.6.1 จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลใน
ภาพรวม 
4.6.2 จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลใน
กลุ่ม/ฝ่าย 
4.6.3 จํานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล 
4.6.4 จํานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เฉพาะการสํารองข้อมูล 
4.6.5 จํานวนเรื่องที่มีการเก็บรวบรวม 
4.6.6 จํานวนคร้ังในการปรับปรุงข้อมูลในแต่ละเรื่อง 
4.6.7 ร้อยละของเรื่องที่จัดเก็บสามารถอ้างอิงแหล่งหรือ
แสดงวิธีการจัดเก็บ 

 4 .7 ด้านการเผยแพร่
ประชาสั ม พัน ธ์  และ
รณรงค์ให้มีการดําเนิน
กิจกรรมเ ก่ียวกับการ
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์รวมทั้ง
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ผลก า ร
ปฏิบัติงานของกระทรวง
การพัฒนา สังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  

4.7.1 จํานวนแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
4.7.2 จํานวนคร้ังของการเข้าชมเว็บไซด์ 
4.7.3 ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล 
4. 7.4 จํานวนโครงการรณรงค์ 
4.7.5 ร้อยละขององค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นที่ร่วมรณรงค์ 
4.7.6 จํานวนข่าวสารท่ีได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ 
และ/หรือ การกระจายเสียงในวิทยุชุมชน หรือเคเบิลทีวี
ท้องถิ่น 
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มิติ ด้าน ตัวชี้วัด 
(6 ตัวช้ีวัด) 

 4.8 ด้านการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรือที่ ได้รับมอบหมาย 
(1 ตัวช้ีวัด) 

4.8.1 ร้อยละของภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 
(2) มาตรฐานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สปพม. จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือให้ทุกส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวงได้ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

มาตรฐานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี 8 มาตรฐาน ดังน้ี 
 

มาตรฐาน รายละเอียด 
1.มาตรฐานด้านฮาร์ดแวร์สําหรับการ
จัดหาใหม่  

1.1 มาตรฐานเคร่ืองไมโคคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปและ
ระดับสูง 

 1.2 มาตรฐานเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระดับพ้ืนฐานและ
ระดับสูง 

 1.3 มาตรฐานจอภาพชนิด CRT และชนิด LCD 
 1.4 มาตรฐานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) 

สําหรับประมวลผลท่ัวไปและระดับสูงระดับ 
 1.5 มาตรฐานเคร่ืองพิมพ์ (printer) 
 1.6 มาตรฐานเคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) 
 1.7 มาตรฐานเคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟ้า (UPS) 
2. มาตรฐานด้านซอฟแวร์ที่ตดต้ังใน
สํานักงาน 

 

3. มาตรฐาน Font ของงานเอกสารที่ใช้
ภายในหน่วยงาน 

 

4. มาตรฐานรูปแบบไฟล์ที่ใช้ภายใน และ
ที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 

 

5. มาตรฐานเก่ียวกับระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาขึ้นเองหรือจ้างพัฒนา 

5.1 มาตรฐานการเขียนโปรแกรมและเคร่ืองมือในการพัฒนา
ระบบงาน 

 5.2 มาตรฐานของระบบฐานข้อมูล 
6. มาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
7.มาตรฐานด้านทักษะและความรู้ของ
บุคลากร 
 

เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศภายในกระทรวงฯ 
สามารถบริหารจัดและแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศ
เบ้ืองต้น และเพ่ือให้ระบบงานของกระทรวงสามารถทํางานได้
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มาตรฐาน รายละเอียด 
อย่างต่อเน่ือง 

ด้านการปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายระบบ Windows 
 

ด้านทักษะและความรู้ 
-ควรมีประสบการณ์ในการทํางานเก่ียวกับ IP networking 
Windows 2000 และ Windows 2003 ได้ 
-ควรสามารถที่จะติดต้ังระบบ Windows และติดต้ังฮาร์คแวร์
ได้ 
-ควรสามารถทําการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นของ Printer และ PC 
Client ได้ 
-ควรมีความรู้พ้ืนฐานด้าน IT Security 

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคฝ่ายระบบ Unix และ 
Linux 
 

-ควรมีประสบการณ์ในการทํางานเก่ียวกับ IP networkingและ
Unix หรือLinuxได้ 
-ควรสามารถเขียนโปรแกรม Shell Script ได้ 
-ควรมีความรู้พ้ืนฐานด้าน IT Security 

เจ้าหน้าที่ ด้านเทคนิคฝ่ายโปรแกรมบน 
Web 
 

-ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ PHP JSP และ XML 
-ควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ Microsoft Windows,  
Internet , Information Server(IIS)  และApache Web 
Server 
-ควรมีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับ Microsoft Access, 
Oracle,DB2,  และ MySQL Server 

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคฝ่ายระบบทางด้าน
ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัย 
 

-ควรมีประสบการณ์ในการทํางานเก่ียวกับ IP Networking 
-ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ Data Communication 
-ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับIT Security 
-ควรท่ีจะสามารถออกแบบ ติดต้ัง ต้ังค่า (Configure) และ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall, 
Router, Switch และอ่ืนๆ) เบ้ืองต้นได้ 

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคฝ่ายระบบทางด้าน
ระบบสารสนเทศ 

-ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ Database oracle หรือ SQL 
-ควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ Data Modeling และ 
Business/Workflow  Analysis 
-ควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับperformance Tuning สําหรับ 
Oracle หรือ DB 2 

เ จ้ า ห น้ าที่ ด้ า น เทค นิคฝ่ า ย ระบบ ภูมิ
สารสนเทศ 

-ควรมีความรู้ทฤษฎีพ้ืนฐานของระบบ GIS 
-ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางด้าน GIS 

8. มาตรฐานระบบ E-mail 8.1 มาตรฐานขนาดของ Mail Box 
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(3) มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิง
และเด็ก ** ปัจจุบันอยู่ในกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือใช้แนวทางในการจัดสวัสดิการ
บ้านพักเด็กและครอบครัวเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประสบปัญหาในสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านที่อยู่ ด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านการบริการสังคมให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว มี 3 หมวด 24  องค์ประกอบ  164  ตัวช้ีวัด 
ดังน้ี 
 

หมวด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
หมวดที่ 1 งานบริหาร 
(12 องค์ประกอบ 73 
ตัวช้ีวัด)  

1.1.วิสัยทัศน์( 6 ตัวช้ีวัด)
  

-มีการกําหนดวิสัยทัศน์จากเจ้าหน้าที่บ้านพัก วิสัยทัศน์ต้องมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมฯและ
สํานักฯ เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายได้
ถูกต้องครบถ้วน 
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์จากเจ้าหน้าที่บ้านพัก วิสัยทัศน์ต้องมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมฯและ
สํานักฯ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่รู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายได้
ถูกต้องครบถ้วน 
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์จากเจ้าหน้าที่บ้านพัก วิสัยทัศน์ต้องมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมฯและ
สํานักฯ เจ้าหน้าที่บางส่วนรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายได้
ถูกต้องครบถ้วน 
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์จากเจ้าหน้าที่บ้านพัก วิสัยทัศน์ต้องมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมฯและ
สํานักฯ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถอธิบายได ้
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์จากเจ้าหน้าที่บ้านพัก วิสัยทัศน์ต้องมี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมฯและ
สํานักฯ เจ้าหน้าที่บางส่วนสามารถอธิบายได ้
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์ มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 

 1.2.พันธกิจ( 5 ตัวช้ีวัด)
  

-มีการกําหนดพันธกิจจากฐานคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) พันธ
กิจภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  และ 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.2551  2) 
พันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
3) พันธกิจจากการทํางานร่วมกับคณะอนุกรรมการต่างๆ 
ระดับจังหวัดซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคน รู้ เข้าใจ  และปฏิบัติได้ตาม
พันธกิจอย่างครบถ้วน 
-มีการกําหนดพันธกิจจากฐานคิด 3 ประการ ได้แก่  1 )พันธ
กิจภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  และ 
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พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.2551  2) 
พันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
3) พันธกิจจากการทํางานร่วมกับคณะอนุกรรมการต่างๆ  
ระดับจังหวัดซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคน รู้ เข้าใจและปฏิบัติได้ตาม
พันธกิจได้เป็นส่วนใหญ่ 
-มีการกําหนดพันธกิจจากฐานคิด 3 ประการ ได้แก่  1) พันธ
กิจภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  และ 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.2551  2) 
พันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
3) พันธกิจจากการทํางานร่วมกับคณะอนุกรรมการต่างๆ  
ระดับจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคน รู้ เข้าใจ  และปฏิบัติได้ตาม
พันธกิจได้บางส่วน 
-มีการกําหนดพันธกิจจากฐานคิด 3 ประการ ได้แก่  1) พันธ
กิจภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  และ 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.2551  2) 
พันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
3 )พันธกิจจากการทํางานร่วมกับคณะอนุกรรมการต่างๆ  
ระดับจังหวัดซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วน รู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้
ตามพันธกิจ 
-มีการกําหนดพันธกิจจากฐานคิด 3 ประการ ได้แก่  1) พันธ
กิจภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  และ 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.2551  2) 
พันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
3) พันธกิจากการทํางานร่วมกับคณะอนุกรรมการต่างๆ  
ระดับจังหวัดซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วนสามารถปฏิบัติได้ตามพันธ
กิจเป็นบางส่วน 

 1 . 3 . แ ผ น ง า น  แ ล ะ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  
( 3 ตัวชี้วัด) 

-มีแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน  โครงการ  และแผนปฏิบัติงาน
ของบ้านพัก ระยะ 3 ปี  โดยยึดตามแนวนโยบายของกรม 
-มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์  
แผนงาน  โครงการ และแผนปฏิบัติงานของบ้านพัก ระยะ 3 
ปี  โดยยึดตามแนวนโยบายของกรม 
-มีการจัดประชุมเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้องเ พ่ือชี้ แจงแผน
ยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการและแผนปฏิบัติงานของ
บ้านพัก ระยะ 3 ปี     โดยยึดตามแนวนโยบายของกรม 

 1.4.โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ 

-มีการกําหนดโครงสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดยแบ่ง
อย่างน้อยเป็น 2 ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายสวัสดิการ 
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1 . 4 . 1 โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร
บริหารงานบ้านพักเด็ก
และครอบครัว          
( 6 ตัวชี้วัด) 

มีการระบุตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  และระบุคุณสมบัติตามบทบาทหน้าที่ตลอดจน
มีบุคลากรเต็มตามโครงสร้าง เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ เข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่ 
-มีการกําหนดโครงสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดยแบ่ง
อย่างน้อยเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายสวัสดิการ  
มีการระบุตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  และระบุคุณสมบัติตามบทบาทหน้าที่ตลอดจน
มีบุคลากรเต็มตามโครงสร้างเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่รู้ เข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่ 
-มีการกําหนดโครงสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดยแบ่ง
อย่างน้อยเป็น 2 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหาร  และฝ่ายสวัสดิการ  
มีการระบุตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  และระบุคุณสมบัติตามบทบาทหน้าที่ตลอดจน
มีบุคลากรเต็มตามโครงสร้างเจ้าหน้าที่ บางส่วนรู้ เข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่ 
-มีการกําหนดโครงสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดยแบ่ง
ออกอย่างน้อยเป็น 2 ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายบริหาร  และฝ่าย
สวัสดิการ มีการระบุตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร  และระบุคุณสมบัติตามบทบาท
หน้าที่ตลอดจนมีบุคลากรเต็มตามโครงสร้างเจ้าหน้าที่
บางส่วนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่
บางส่วน 
-มีการกําหนดโครงสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดยแบ่ง
ออกอย่างน้อยเป็น 2 ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายบริหาร  และฝ่าย
สวัสดิการ มีการระบุตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร  และระบุคุณสมบัติตามบทบาท
หน้าที่ตลอดจนมีบุคลากรเต็มตามโครงสร้างเจ้าหน้าที่
บางส่วนรู้ เข้าใจ ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่   
-มีการกําหนดโครงสร้างบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยแบ่ง
ออกอย่างน้อยเป็น 2 ฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายบริหาร  และฝ่าย
สวัสดิการ มีการระบุตําแหน่งและบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร  และระบุคุณสมบัติตามบทบาท
หน้าที่ตลอดจนมีบุคลากรเต็มตามโครงสร้างเจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ แต่สามารถปฏิบัติได้ตามบทบาทหน้าที่   

 1.4.2 ลักษณะงานตาม
บทบาทหน้าที่( 6 ตัวช้ีวัด) 

-มีการประเมินคุณสมบัติ  ตําแหน่ง  บทบาทหน้าที่  ทักษะ  
ความสามารถของ เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถพัฒนางานและ
พัฒนาตนเองได้ 
-มีการประเมินคุณสมบัติ ตําแหน่ง บทบาท หน้าที่ ทักษะ 
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ความสามารถ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถพัฒนางานและ
พัฒนาตนเองได้   
-มีการประเมินคุณสมบัติ ตําแหน่ง บทบาท หน้าที่ ทักษะ 
ความสามารถ เจ้าหน้าที่บางส่วนสามารถพัฒนางานและ
พัฒนาตนเองได้   
-มีการประเมินคุณสมบัติ ตําแหน่ง บทบาท หน้าที่ ทักษะ 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่บางส่วนสามารถ
พัฒนางานได้แต่ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ 
-มีการประเมินคุณสมบัติ ตําแหน่ง บทบาท หน้าที่ ทักษะ 
ความสามารถของเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่บางส่วนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ แต่ไม่สามารถพัฒนางานได้ 
-ไม่มีการประเมินคุณสมบัติ ตําแหน่ง บทบาท หน้าที่ ทักษะ 
ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่ทุกคน 

 1.4.3 การมอบหมายงาน
ต า ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
( 6 ตัวชี้วัด) 

-มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงานตามความสามารถ
บุคลากร ได้แก่ 1) งานการช่วยเหลือรายบุคคล (Case 
work)  2) งานตามบทบาทหน้าที่  3) งานตามที่ได้รับมอบ 
หมายจากหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวโดยบุคลากรทุก
คนที่ได้รับมอบหมายงานมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับตําแหน่ง
งาน และเคยได้รับการฝึกอบรมตามที่พระราชบัญญัติกําหนด 
-มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงานตามความสามารถ
บุคลากร ได้แก่ 1) งานการช่วยเหลือรายบุคคล (Case 
work)  2) งานตามบทบาทหน้าที่  3) งานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดย
บุคลากรส่วนใหญ่ที่ ได้รับมอบหมายงานมี คุณสมบัติที่
สอดคล้องกับตําแหน่งงาน และเคยได้รับการฝึกอบรมตามที่
พระราชบัญญัติกําหนด 
-มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงานตามความสามารถ
บุคลากร ได้แก่ 1) งานการช่วยเหลือรายบุคคล (Case 
work)  2) งานตามบทบาทหน้าที่  3) งานตามที่ได้รับมอบ 
หมายจากหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดยบุคลากร
บางส่วนที่ได้รับมอบหมายงานมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
ตําแหน่ง และได้รับการฝึกอบรมตามที่พระราชบัญญัติ
กําหนด 
-มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงานตามความสามารถ
บุคลากร ได้แก่ 1) งานการช่วยเหลือรายบุคคล (Case 
work)  2) งานตามบทบาทหน้าที่  3) งานตามที่ได้รับมอบ 
หมายจากหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดยบุคลากร
ส่วนใหญ่ที่ได้รับมอบหมายงาน ไม่มีคุณสมบัติที่สอดคล้อง
กับตําแหน่งแต่ ส่วนใหญ่เคยได้รับการฝึกอบรมตามที่
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พระราชบัญญัติกําหนด 
-มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงานตามความสามารถ
บุคลากร ได้แก่ 1) งานการช่วยเหลือรายบุคคล (Case 
work)  2) งานตามบทบาทหน้าที่  3) งานตามที่ได้รับมอบ 
หมายจากหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  โดยบุคลากร
บางส่วนที่ได้รับมอบหมายงาน ไม่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
ตํ าแหน่งและบาง ส่วนเคยได้ รั บการฝึกอบรมตามที่
พระราชบัญญัติกําหนด 
-ไม่มีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงาน 

 1.5 การพัฒนาบุคลากร 
( 6 ตัวชี้วัด) 

-มีการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่  1) 
การแลกเปล่ียนเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว  
2) การแลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานตามประเด็น
สถานการณ์  3) ส่งเข้ารับการฝึกอบรม ที่หน่วยงานภายใน
กรมจัดและมีการหมุนเวียน เปิดโอกาสให้คนอื่นๆ  4) มีการ
ส่งเสริมการศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียง
กันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อคน 
-มีการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่  1) 
การแลกเปล่ียนเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว  
2) การแลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานตามประเด็น
สถานการณ์  3) ส่งเข้ารับการฝึกอบรม ที่หน่วยงานภายใน
กรมจัดและมีการหมุนเวียน เปิดโอกาสให้คนอื่นๆ  4) มีการ
ส่งเสริมการศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียง
กันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อคน 
-มีการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่  1) 
การแลกเปล่ียนเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว  
2) การแลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานตามประเด็น
สถานการณ์  3) ส่งเข้ารับการฝึกอบรม ที่หน่วยงานภายใน
กรมจัดและมีการ หมุนเวียน เปิดโอกาสให้คนอื่นๆ  4) มีการ
ส่งเสริมการศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียง
กันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เจ้าหน้าที่บางส่วนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อคน 
-มีการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) 
การแลกเปล่ียนเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว  
2) การแลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานตามประเด็น
สถานการณ์  3) ส่งเข้ารับการฝึกอบรม ที่หน่วยงานภายใน
กรมจัดและมีการหมุนเวียน เปิดโอกาสให้คนอื่นๆ  4) มีการ
ส่งเสริมการศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียง
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กันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ 
-มีการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านกิจกรรมเพียงบางกิจกรรมของ  
4 กิจกรรม ได้แก่  1) การแลกเปล่ียนเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและครอบครัว  2) การแลกเปล่ียน ประสบการณ์การ
ทํางาน ตามประเด็นสถานการณ์  3) ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
ที่หน่วยงานภายในกรมจัดและมีการหมุน เวียน เปิดโอกาส
ให้คนอื่นๆ  4) มีการส่งเสริมการศึกษาดูงาน หน่วยงานที่มี
ลักษณะงานที่ใกล้เคียงกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
-ไม่มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 1.1 ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล 

1 . 6 . 1 ก า ร ติ ด ต า ม  
( 6 ตัวชี้วัด) 

-มีการสร้างระบบการติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ อย่างน้อย 4 
แนวทางได้แก่  1) รายงานประจําเดือน  2) รายงานผลการ
ดําเนินโครงการหรือรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ  3) รายงานควบคุมค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง 
น้ํามันเชื้อเพลิง และเครื่องมือ เครื่องใช้ของผู้ใช้บริการ  4) 
การติดตามตามขั้นตอนของแผนงานโครงการโดยหัวหน้า
บ้านพักเพื่อกํากับงานและสังเกตการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคน
สามารถดําเนินการได้ตามที่กําหนดครบถ้วนสมบูรณ์ 
-มีการสร้างระบบการติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ  อย่างน้อย 
4 แนวทาง ได้แก่  1) รายงานประจําเดือน  2) รายงานราย
โครงการหรือรายงาน case  3) รายงานควบคุมค่าใช้จ่าย
วัสดุส้ินเปลือง น้ํามันเชื้อเพลิง และเครื่องมือ เครื่องใช้ของ
ผู้ใช้บริการ  4) การติดตามตามขั้นตอนของแผนงานโครงการ
โดยหัวหน้าบ้านพักเพื่อกํากับงานและสังเกตการณ์  ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ สามารถดําเนินการได้ตามที่กําหนด
ครบถ้วนสมบูรณ ์
-มีการสร้างระบบการติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ  อย่างน้อย 
4 แนวทาง ได้แก่  1) การรายงานประจําเดือน  2) รายงาน
ผลการดําเนินโครงการหรือรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ  3) รายงานควบคุมค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง 
น้ํามันเชื้อเพลิง และเครื่องมือ  เครื่องใช้ของผู้ใช้บริการ  4) 
การติดตามตามขั้นตอนของแผนงานโครงการโดยหัวหน้า
บ้านพักเพื่อกํากับงานและสังเกตการณ์ซึ่งเจ้าหน้าที่บางส่วน  
สามารถดําเนินการได้ตามที่กําหนดครบถ้วนสมบูรณ์ 
-มีการสร้างระบบการติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ  อย่างน้อย 
4 แนวทาง ได้แก่  1) รายงานประจําเดือน  2) รายงานผล
การดําเนินโครงการหรือรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการ  3) รายงานควบคุมค่าใช้จ่ายวัสดุส้ินเปลือง 
น้ํามันเชื้อเพลิง และเครื่องมือ เครื่องใช้ของผู้ใช้บริการ  4) 
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การติดตามตามขั้นตอนของแผนงานโครงการโดยหัวหน้า
บ้านพักเพื่อกํากับงานและสังเกตการณ์  ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่ สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กําหนดแต่ไม่
สมบูรณ์ครบถ้วน 
-มีการสร้างระบบการติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ เพียงบาง
แนวทางของ 4 แนวทาง ได้แก่  1) รายงานประจําเดือน  2) 
รายงานผลการดําเนินโครงการหรือรายงานผลการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ 3)รายงานควบคุมค่าใช้จ่ายวัสดุ
ส้ินเปลือง  น้ํามันเช้ือเพลิง  และเครื่องมือ เครื่องใช้ของ
ผู้ใช้บริการ 4)การติดตามตามขั้นตอนของแผนงานโครงการ
โดยหัวหน้าบ้านพักเพื่อกํากับงานและสังเกตการณ ์
-ไม่มีการสร้างระบบการติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ 

      1.6.2 การประเมินผล 
( 6 ตัวชี้วัด) 

-มีการสร้างตัวชี้วัดของโครงการ กิจกรรมของบ้านพักเด็ก
และครอบครัว  โดยอ้างอิงกับตัวชี้วัดของสํานักป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  และเป็นที่ รับรู้ ของ
เจ้าหน้าที่ ตลอดจนมีการประเมินผลภายในบ้านพัก  มีการ
กําหนดระยะเวลาการประเมินผล  และสามารถนําผลการ
ประเมินมาปรับใช้ เพื่อแก้ไขปรับปรุง  ร้อยละ  80 ขึ้นไป 
ของโครงการทั้งหมด 
-มีการสร้างตัวชี้วัดของโครงการ กิจกรรมของบ้านพักเด็ก
และครอบครัว  โดยอ้างอิงกับตัวชี้วัดของสํานักป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  และเป็นที่ รับรู้ ของ
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนมีการประเมินผลภายในบ้านพัก  มีการ
กําหนดระยะเวลาการประเมินผล  และสามารถนําผลการ
ประเมินมาปรับใช้  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  ร้อยละ  75-79 ของ
โครงการทั้งหมด 
-มีการสร้างตัวชี้วัดของโครงการ กิจกรรมของบ้านพักเด็ก
และครอบครัว  โดยอ้างอิงกับตัวชี้วัดของสํานักป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  และเป็นที่ รับรู้ ของ
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนมีการประเมินผลภายในบ้านพัก  มีการ
กําหนดระยะเวลาการประเมินผล  และสามารถนําผลการ
ประเมินมาปรับใช้  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  ร้อยละ 70 - 74 
ของโครงการทั้งหมด 
-มีการสร้างตัวชี้วัดของโครงการ กิจกรรมของบ้านพักเด็ก
และครอบครัว  โดยอ้างอิงกับตัวชี้วัดของสํานักป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  และเป็นที่ รับรู้ ของ
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนมีการประเมินผลภายในบ้านพัก  มีการ
กําหนดระยะเวลาการประเมินผล  และสามารถนําผลการ
ประเมินมาปรับใช้  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  ร้อยละ 65 – 69  
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ของโครงการทั้งหมด 
-มีการสร้างตัวชี้วัดของโครงการ กิจกรรมของบ้านพักเด็ก
และครอบครัว  โดยอ้างอิงกับตัวชี้วัดของสํานักป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  และเป็นที่ รับรู้ ของ
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนมีการประเมินผลภายในบ้านพัก  มีการ
กําหนดระยะเวลาการประเมินผล  และสามารถนําผลการ
ประเมินมาปรับใช้  เพื่อแก้ไขปรับปรุง  ร้อยละ  60 – 64 
ของโครงการทั้งหมด 
-มีการสร้างตัวชี้วัดของโครงการ กิจกรรมของบ้านพักเด็ก
และครอบครัว  โดยอ้างอิงกับตัวชี้วัดของสํานักป้องกันและ
แก้ ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  และเป็นที่ รับรู้ ของ
เจ้าหน้าที่  ตลอดจนมีการประเมินผลภายในบ้านพัก  มีการ
กําหนดระยะเวลาการประเมินผล  และสามารถนําผลการ
ประเมินมาปรับใช้  เพื่อแก้ไขปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ  60 
ของโครงการทั้งหมด 

 1 . 7  ง บ ป ร ะ ม า ณ  
( 3 ตัวชี้วัด) 

-มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อจัดทําแผนการใช้จ่ายประจําปี
โดยแบ่งเป็น  5 หมวด  ได้แก่ 1) บุคลากร 2) การดําเนินงาน  
3) งบอุดหนุน  4) งบลงทุน และ  5) รายรับ-รายจ่ายอื่นๆ  
รวมทั้งบัญชีตามแบบของราชการ และสามารถดําเนินการ
เบิกจ่ายตามที่กําหนด 
-จัดทํารายงานค่าใช้จ่ายประจําเดือน และรายงานรายไตร
มาสถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
-มีการจัดเก็บหลักฐานเอกสารการเงิน บัญชีที่ถูกต้องไว้ในที่
ปลอดภัยพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาทั้งภายในบ้านพัก
และหน่วยเบิกจ่าย 

 1.8 การจัดเวร เจ้าหน้าที่
บ้านพัก(2 ตัวชี้วัด) 

-มีการจัดเวร โดยมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คนเพื่อดูแลภายใน
บ้านพัก เมื่อรับแจ้งเหตุ สามารถออกปฏิบัติงานได้ โดยมี
เจ้าหน้าที่เวรสํารอง พร้อมกับพนักงานขับรถยนต์ 1 คน เพื่อ
ดําเนินการช่วงนอกเวลาราชการ 
-ไม่มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ 

 1.9 ธุรการ( 5 ตัวชี้วัด) -มีการบันทึกหนั ง สือ เข้ า–ออก  ของบ้านพัก เด็กและ
ครอบครัวเป็นปัจจุบัน 
-มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นหมวดหมู่ 1) กลุ่มงานสังคม
สงเคราะห์    2) งานพัฒนาสังคม  3) งานศูนย์ประชาบดี 
1300  4) เอกสารวิชาการ  5) เอกสารทั่วไป 
-มีการจัดช้ันความลับของเอกสาร 
-มีการป้องกันเอกสารสําคัญสูญหาย 
-มีตู้  ชั้นเก็บเอกสารที่สะอาด  เป็นระเบียบ  และเพียงพอ 
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 1.10 การพัสดุ( 3 ตัวช้ีวัด) -มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุที่ชัดเจน 

-มีการดําเนินงานด้านพัสดุอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องตาม
ระเบียบครบถ้วน  ชัดเจน  และเป็นปัจจุบัน 
-มีสมุดคุมบัญชีพัสดุรับ-จ่าย ที่เป็นปัจจุบัน 

 1.11งานยานพาหนะและ
การขนส่ง( 5 ตัวชี้วัด) 

-มีพนักงานขับรถอย่างน้อย 1 คนต่อยานพาหนะ 2 คัน  มี
บัตรอนุญาตการขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 3 ปี และในกรณีที่
ต้องมีการเดินทางตั้งแต่ 500 กิโลเมตร ขึ้นไป ควรมีคนขับรถ
ผู้ช่วย 1 คน 
-มีการขออนุญาตใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
งาน  โดยการอนุมัติของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว
หรือหัวหน้ากลุ่มงาน 
-มีการจัดเก็บบันทึกระยะทางของรถยนต์เปรียบเทียบกับ
ปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 
-มีคู่มือและประวัติของรถยนต์ สมุดทะเบียนและเอกสารที่
กําหนดจากบริษัทรถยนต์ 
-มีการดูแล บํารุงรักษารถยนต์และมีน้ํามันเช้ือเพลิงทุกคัน
สํารองไว้อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง 

 1 . 1 2  ง า น ข้ อ มู ล แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์( 5 ตัวช้ีวัด) 

-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่สามารถจัดทําฐานข้อมูลได้อย่าง
น้อย 3 หมวด  ได้แก่ 1)การแสดงผลงานการบริการศูนย์
ประชาบดี 2) การแสดงผลงานการให้บริการประเภทอื่นๆ 
ของบ้านพัก 3)การแสดงผลงานกิจกรรมต่างๆ ของบ้านพัก 
-มีการจัดส่งรายงาน ข้อมูลต่างๆ ถึงกรมฯ ได้อย่างถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
-สามารถนําเสนอข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ โดยผ่านส่ือเว็บไซต ์ 
วารสารและจดหมายข่าวได้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
-หน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัดรับรู้ข้อมูล ผลงานของ
บ้านพักเด็กและครอบครัว และอธิบายได้ถูกต้อง 
-นําข้อมูลจากผลการสะท้อนกลับ (feedback) ไปใช้เพื่อการ
พัฒนาระบบ ภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวได้ 

หมวดที่  2 การบริการ 
(9 องค์ประกอบ  69
ตัวชี้วัด)   

2.1 ศูนย์ประชาบดี 1300 
2 . 1 . 1   เ จ้ า ห น้ า ที่ มี
คุณสมบัติตามที่กําหนด
และสามารถให้คําแนะนํา 
ให้คําปรึกษา(6 ตัวชี้วัด)
   

-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถให้
คําแนะนํา  ให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล และดําเนินการ
ช่วยเหลือ ประสานส่งต่อและติดตามได้อย่างรวดเร็วภายใน
เวลาที่กําหนด มีการบันทึกข้อมูลทุกกรณีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
และนําเสนอหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อพิจารณา
มอบหมาย ผู้รับ ผิดชอบดํา เนินการตามกระบวนงาน 
ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ  ร้อยละ  70 ขึ้นไป 
-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ผ่านการฝึกอบรมตาม
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หลักสูตรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถให้
คําแนะนํา  ให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล และดําเนินการ
ช่วยเหลือ ประสานส่งต่อและติดตามได้อย่างรวดเร็วภายใน
เวลาที่กําหนด มีการบันทึกข้อมูลทุกกรณีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
และนําเสนอหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อพิจารณา
มอบหมาย ผู้รับ ผิดชอบดํา เนินการตามกระบวนงาน 
ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ  ร้อยละ 65-69 
-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกรมพัฒนาสังคมฯ สามารถให้คําแนะนํา  ให้
คําปรึกษาเป็นรายบุคคล และดําเนินการช่วยเหลือ ประสาน
ส่งต่อและติดตามได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กําหนด มีการ
บันทึกข้อมูลทุกกรณีได้ถูกต้อง ครบถ้วนและนําเสนอหัวหน้า
บ้านพักฯ เพื่อพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตามกระบวนงาน ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ  ร้อยละ 
60-64    
-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถให้
คําแนะนํา  ให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล และดําเนินการ
ช่วยเหลือ ประสานส่งต่อและติดตามได้อย่างรวดเร็วภายใน
เวลาที่กําหนด มีการบันทึกข้อมูลทุกกรณีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
และนําเสนอหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว   เพื่อ
พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการตามกระบวนงาน 
ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ  ร้อยละ 55-59 
-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สามารถให้
คําแนะนํา  ให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล และดําเนินการ
ช่วยเหลือ ประสานส่งต่อและติดตามได้อย่างรวดเร็วภายใน
เวลาที่กําหนด มีการบันทึกข้อมูลทุกกรณีได้ถูกต้องครบถ้วน
และนําเสนอหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อพิจารณา
มอบหมาย ผู้รับ ผิดชอบดํา เนินการตามกระบวนงาน
ผู้ใช้บริการได้รับความพึง พอใจ  ร้อยละ 50- 54 
-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สามารถให้
คําแนะนํา  ให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล และดําเนินการ
ช่วยเหลือ ประสานส่งต่อและติดตามได้อย่างรวดเร็วภายใน
เวลาที่กําหนด มีการบันทึกข้อมูลทุกกรณีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
และนําเสนอหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อพิจารณา
มอบหมาย ผู้รับ ผิดชอบดํา เนินการตามกระบวนงาน 
ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ 50 
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 2.2 กระบวนงานสังคม

สงเคราะห์( 3 ตัวชี้วัด) 
-มีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 3 คน ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาสังคม ผ่านการอบรมตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องอย่าง1 ฉบับ และมีการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
สัดส่วน 1:7 คน มีการประเมินสืบเสาะ ข้อเท็จจริงเพื่อ
ดําเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  มีการประชุมทีมสห
วิชาชีพ จัดทําแผนฟื้นฟู พัฒนา และช่วยเหลือรายบุคคล  
สามารถประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายได้อย่าง
รวดเร็วตามกําหนด ถูกต้องตามกระบวนงาน โดยผู้ใช้บริการ
ได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์คุ้มครอง บําบัด ฟื้นฟูได้ตาม
แผนที่วางไว้ สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-มีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 3 คน ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาสังคม ผ่านการอบรมตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องอย่าง1 ฉบับ และมีการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
สัดส่วน 1:7 คน มีการประเมินสืบเสาะ ข้อเท็จจริงเพื่อ
ดําเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  มีการประชุมทีมสห
วิชาชีพ จัดทําแผนฟื้นฟู พัฒนา และช่วยเหลือรายบุคคล  
สามารถประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายได้อย่าง
รวดเร็วตามกําหนด ถูกต้องตามกระบวนงาน โดยผู้ใช้บริการ
ได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์คุ้มครอง บําบัด ฟื้นฟูได้ตาม
แผนที่วางไว้ สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ร้อยละ 70 –79 
-มีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 3 คน ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาสังคม ผ่านการอบรมตามพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องอย่าง1 ฉบับ และมีการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
สัดส่วน 1:7 คน มีการประเมินสืบเสาะ ข้อเท็จจริงเพื่อ
ดําเนินการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย มีการประชุมทีมสห
วิชาชีพจัดทําแผนฟื้นฟู พัฒนา และช่วยเหลือรายบุคคล  
สามารถประสานงานกับทีมสหวิชาชีพ และเครือข่ายได้อย่าง
รวดเร็วตามกําหนด ถูกต้องตามกระบวนงาน โดยผู้ใช้บริการ
ได้รับการช่วยเหลือ สงเคราะห์คุ้มครอง บําบัด ฟื้นฟูได้ตาม
แผนที่วางไว้ สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้น้อยกว่าร้อยละ 
70 

 2.3 การประเมินคัดกรอง
ผู้ใช้บริการโดยเครื่องมือที่
เหมาะสม สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย( 6 ตัวช้ีวัด) 

-มีการประเมิน คัดกรองผู้ใช้บริการด้วยการสอบประวัติ และ
หรือกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หรือการตรวจทางจิต
เวชเพื่อจัดทําแผนให้ความช่วยเหลือ และดําเนินการ บําบัด
ฟื้นฟู ได้อย่างถูกต้องผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้รับ
บริการตามผลการประเมินและคัดกรอง 



 
 

3-22 

หมวด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
-มีการประเมินคัดกรองผู้ใช้บริการด้วยการสอบประวัติ และ
หรือกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หรือการตรวจทางจิต
เวชเพื่อจัดทําแผนให้ความช่วยเหลือ และดําเนินการ บําบัด
ฟื้นฟู ได้อย่างถูกต้องผู้ใช้บริการร้อยละ 65 - 69 ได้รับ
บริการตามผลการประเมินและคัดกรอง 
-มีการประเมินคัดกรองผู้ใช้บริการด้วยการสอบประวัติ และ
หรือกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หรือการตรวจทางจิต
เวชเพื่อจัดทําแผนให้ความช่วยเหลือ และดําเนินการ  บําบัด
ฟื้นฟู ได้อย่างถูกต้องผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - 64 
ได้รับบริการตามผลการประเมินและคัดกรอง 
-มีการประเมิน คัดกรองผู้ใช้บริการด้วยการสอบประวัติ และ
หรือกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หรือการตรวจทางจิต
เวชเพื่อจัดทําแผนให้ความช่วยเหลือ และดําเนินการ บําบัด
ฟื้นฟู ได้อย่างถูกต้องผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 - 59 
ได้รับบริการตามผลการประเมินและคัดกรอง 
-มีการประเมิน คัดกรองผู้ใช้บริการด้วยการสอบประวัติ และ
หรือกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หรือการตรวจทางจิต
เวชเพื่อจัดทําแผนให้ความช่วยเหลือ และดําเนินการ บําบัด
ฟื้นฟู ได้อย่างถูกต้องผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - 54 
ได้รับบริการตามผลการประเมินและคัดกรอง 
-มีการประเมิน คัดกรองผู้ใช้บริการด้วยการสอบประวัติ และ
หรือกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา หรือการตรวจทางจิต
เวชเพื่อจัดทําแผนให้ความช่วยเหลือ และดําเนินการ บําบัด
ฟื้นฟู ได้อย่างถูกต้องผู้ใช้บริการน้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับ
บริการตามผลการประเมินและคัดกรอง 

 2.4 การทํางานเป็นทีม( 3 
ตัวชี้วัด) 

-มีการทํางานเป็นทีมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญหา อย่างน้อย 3 ระดับได้แก่  1) การเสริมพลัง
ครอบครัว 2) การให้คําปรึกษา 3) กิจกรรมบําบัด 
ผู้ใช้บริการ ทั้งผู้กระทํา และ ผู้ถูกกระทํา 
-มีแนวทางเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของกลุ่มเป้าหมายและ
ครอบครัว ให้สามารถอยู่ได้อย่างปกติ 
-มีกระบวนการไกล่เกล่ีย  ระหว่างผู้กระทํา และผู้ถูกกระทํา 
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพทางสังคม 

 2.5   การประสานส่งต่อ
สถานสงเคราะห์ สถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  
สถานศึกษาหรือหน่วยงาน
อื่น( 3 ตัวชี้วัด) 

-มีการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานส่งต่อ โดยมี
การประสานงานล่วงหน้าหรือ ประสานงานทางโทรศัพท์ 
หรือเข้าพบผู้บริหาร หรือสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพ  สถานศึกษา หรือหน่วยงาน อื่นเพื่อ
เตรียมการรับผู้ใช้บริการ 
-มีการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการเพื่อเข้ารับการอุปการะ
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ในสถานสงเคราะห์  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  
สถานศึกษา หรือ หน่วยงาน อื่น 
-มีการติดตามผลผู้ใช้บริการอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน  3 
เดือน 

 2.6 การส่งคืนครอบครัว/
ชุมชน( 6 ตัวชี้วัด) 

-มีการประเมินความพร้อมผู้ใช้บริการ ครอบครัว  ชุมชน ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ตาม
ศักยภาพ และข้อจํากัดของแต่ละฝ่าย  เพื่อสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นปกติ มีระบบ การ
สนับสนุนให้ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการ
ได้และติดตามผลการใช้ชีวิตร่วมของ ผู้ใช้บริการและ
ครอบครัว  ผู้ใช้บริการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
-มีการประเมินความพร้อมผู้ใช้บริการ ครอบครัว  ชุมชน ให้
มีความเข้าใจ และเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ตามศักยภาพ และ
ข้อจํากัดของแต่ละฝ่าย   เพื่ อสามารถใ ช้ชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นปกติ มีระบบ การสนับสนุนให้
ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการได้ และ
ติดตามผลการใช้ชีวิตร่วมของผู้ใช้บริการและครอบครัว  
ผู้ใช้บริการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ร้อยละ 75-79 
-มีการประเมินความพร้อมผู้ใช้บริการ ครอบครัว  ชุมชน ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ตาม
ศักยภาพ และข้อจํากัดของแต่ละฝ่าย  เพื่อสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นปกติ มีระบบ การ
สนับสนุนให้ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการ
ได้ และติดตามผลการใช้ชีวิตร่วมของผู้ใช้บริการและ
ครอบครัว  ผู้ใช้บริการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ ร้อย
ละ 70- 74 
-มีการประเมินความพร้อมผู้ใช้บริการ ครอบครัว  ชุมชน ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตาม
ศักยภาพ และข้อจํากัดของแต่ละฝ่าย  เพื่อสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นปกติ มีระบบ การ
สนับสนุนให้ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการ
ได้และติดตามผลการใช้ชีวิตร่วมของ ผู้ใช้บริการและ
ครอบครัว  ผู้ใช้บริการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ร้อย
ละ 65 – 69 
-มีการประเมินความพร้อมผู้ใช้บริการ ครอบครัว  ชุมชน ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตาม
ศักยภาพ และข้อจํากัดของแต่ละฝ่าย  เพื่อสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นปกติ มีระบบ การ
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สนับสนุนให้ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการ
ได้ และติดตามผลการใช้ชีวิตร่วมของผู้ใช้บริการและ
ครอบครัว  ผู้ใช้บริการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ร้อย
ละ 60 – 64 
-มีการประเมินความพร้อมผู้ใช้บริการ ครอบครัว  ชุมชน ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตาม
ศักยภาพ และข้อจํากัดของแต่ละฝ่าย  เพื่อสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นปกติ มีระบบ การ
สนับสนุนให้ครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการ
ได้ และติดตามผลการใช้ชีวิตร่วมของผู้ใช้บริการและ
ครอบครัว  ผู้ใช้บริการสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้น้อย
กว่า ร้อยละ 60 

 2.7 การยุติการให้บริการ 
(ปิด case) ( 6 ตัวชี้วัด) 

-มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณายุติการให้บริการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมายครบถ้วนผู้ใช้บริการอยู่ในสังคมได้ร้อยละ 80 
ขึ้นไป    
-มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณายุติการให้บริการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมายครบถ้วนผู้ใช้บริการอยู่ใน สังคมได้ ร้อยละ 
75 –79 
-มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณายุติการให้บริการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมายครบถ้วน ผู้ใช้บริการอยู่ในสังคมได้ ร้อยละ 
70 -74   
-มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณายุติการให้บริการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมายครบถ้วน ผู้ใช้บริการอยู่ในสังคมได้ร้อยละ 
65 - 69   
-มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณายุติการให้บริการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมายครบถ้วน ผู้ใช้บริการอยู่ในสังคมได้ ร้อยละ 
60 - 64   
-มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณายุติการให้บริการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้และเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมายครบถ้วนผู้ใช้บริการอยู่ในสังคมได้น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

 2.8  การจัดบริการ 
2 .8 .1 .  การ ช้ีแจง  หรือ
ปฐมนิเทศเพื่อการเข้าพัก

-มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกันในบ้านพัก
เด็กและครอบครั ว  โดยใ ช้ภาษาและ ส่ือที่ เหมาะสม 
ผู้ใช้บริการรู้ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ร้อยละ 
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ใ น บ้ า น พั ก เ ด็ ก แ ล ะ
ครอบครัว(6  ตัวชี้วัด) 

80 ขึ้นไป 
-มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกันในบ้านพัก
เด็กและครอบครั ว  โดยใ ช้ภาษาและ ส่ือที่ เหมาะสม 
ผู้ใช้บริการรู้ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ร้อยละ 
70 –79 
-มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกันในบ้านพัก
เด็ กและครอบครั ว โดย ใช้ภาษาและ ส่ือที่ เ หมาะสม 
ผู้ใช้บริการรู้และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้     ร้อย
ละ 60 – 69 
-มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกันในบ้านพัก
เด็ กและครอบครั ว โดย ใช้ภาษาและ ส่ือที่ เ หมาะสม 
ผู้ใช้บริการรู้ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ร้อยละ 
50- 59 
-มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกันในบ้านพัก
เด็กและครอบครัว โดยใช้ภาษาและส่ือที่เหมาะสม ผู้ใช้ 
บริการรู้ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ ร้อยละ 50 
-ไม่มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงหรือปฐมนิเทศการอยู่ร่วมกันในบ้านพัก
เด็กและครอบครัวให้ผู้ใช้บริการทราบ 

 2.8.2 การอุปการะเล้ียงดู  
 1) ที่พัก( 2 ตัวชี้วัด) -มีการจัดห้องพัก แยกชาย-หญิง มีอุปกรณ์ เครื่องนอน  

จํานวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการอย่างน้อย 10 คน 
-ไม่มีการจัดห้องพัก แยกชาย-หญิง มีอุปกรณ์ เครื่องนอน
จํานวนไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 

 2 ) ก า ร แ ย ก ผู้ ป่ ว ย  
( 3 ตัวชี้วัด) 

-มีการแยกผู้ป่วยที่แพร่กระจายเช้ือโรคได้ ในห้องเฉพาะ 
-มีการจัดของใช้และ ภาชนะ สําหรับผู้ป่วย แยกเป็นการ
เฉพาะ 
-มีการซักล้าง  หรือทําความสะอาดที่ถูกต้องตามหลักการ
ควบคุมโรค 

 3 )  ข อ ง ใ ช้ ส่ ว น ตั ว  
( 3 ตัวชี้วัด) 

-มีของใช้ส่วนตัว ที่เพียงพอ จัดเก็บไว้ใน ล็อกเกอร์/ตู้ล้ินชัก
ส่วนตัว   
-สนับสนุนให้ทุกคนดูแลและทําความสะอาดของใช้ส่วนตัว 
-จัดของใช้ส่วนตัวที่จําเป็น เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา หรือส่งคืน
ครอบครัว 

 4) การจัดเตรียมและปรุง
อาหาร ( 3 ตัวชี้วัด) 

-มีการจัดเตรียม อาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุง วัตถุดิบ  
ผู้ใช้บริการได้รับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ และปริมาณ
อาหารที่เพียงพอ 
-สามารถปรุงอาหารเหมาะสมกับความต้องการ วัย  ภาวะ
ตั้งครรภ์   และความต้องการจําเป็นเฉพาะ หรืออาหารที่ไม่
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เป็นข้อห้ามสําหรับโรคประจําตัวต่างๆ 
-ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการจัดเตรียม  อาหาร และจัดเก็บ 
อุปกรณ์ในครัว การชําระล้างภาชนะตามหลักสุขาภิบาล
อาหาร 

 5) ห้องครัว( 5 ตัวชี้วัด) -มีตู้เย็นที่เก็บอาหารสดเพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการประมาณ  
10  คน ต่อวัน 
-มีการจัดเก็บอุปกรณ์  เครื่องครัว  ในที่สะอาดมิดชิด 
ปลอดภัยจากแมลงและสัตว์รบกวน 
-มีที่เก็บเครื่องปรุงรสที่มิดชิด ปลอดภัยจากแมลงและสัตว์
รบกวนต่างๆ 
-มีพื้นที่ล้างและคว่ําภาชนะ โปร่ง สะอาด  สูงกว่าพื้นไม่ต่ํา
กว่า  30 เซนติเมตร  มีผ้าปิด หรือฝาปิดมิดชิด 
-มีถังขยะในครัว อย่างน้อย 1 ถัง และมีฝาปิด และกําจัดขยะ
ตามระบบสุขาภิบาล 

 6 )  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  
( 5 ตัวชี้วัด) 

-มีพื้นที่สําหรับการสอบประวัติ ให้คําปรึกษา และห้องศูนย์
ประชาบดี 1300 ที่เป็นสัดส่วน  สามารถพูดคุยได้เป็นการ
เฉพาะ   
-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสะอาด ในบ้าน ห้องน้ําห้อง
ส้วม อย่างน้อย วันละ  2 ครั้ง  และบริเวณรอบบ้าน มีระบบ
กําจัดขยะติดเชื้อ 
-มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ในบ้านอย่างเป็นระเบียบ 
ปลอดภัย   ตลอดจน ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ และตัว
บ้าน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 
-มีการจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ สวยงาม ตามความ
เหมาะสม 
-มีระบบรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของบ้านพักเด็ก
และครอบครัว  ผู้ใช้บริการ    และระบบป้องกันภัย เช่น
อุปกรณ์ดับเพลิง 

 7 )  ตู้ ย า  และยาสามัญ
ประจําบ้าน( 3 ตัวชี้วัด) 

-มีตู้ยาและยาสามัญประจําบ้าน อย่างน้อย  6 ชนิดได้แก่ ยา
แก้ปวด ลดไข้  ยาแก้แพ้  ยาธาตุ ยาใส่แผลสด  ชุดทําแผล 
-มีผู้รับผิดชอบปิด-เปิดตู้ยาเป็นการเฉพาะ 
-เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตู้ยามีความรู้เบ้ืองต้นในการปฐม
พยาบาล 

 2.9. งานป้องกันและการ
สร้างเครือข่าย( 6 ตัวช้ีวัด) 

-มีการประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น  
ศูนย์พึ่งได้  ของโรงพยาบาล รวมถึงจัดทําโครงการใน
สถานศึกษา  และชุมชน เพื่อร่วมกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก และสตร ี 
สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
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ผู้ใช้บริการสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ได้อย่างปลอดภัย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ  80 ขึ้นไป 
-มีการประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น  
ศูนย์พึ่งได้  ของโรงพยาบาล รวมถึงจัดทําโครงการใน
สถานศึกษา  และชุมชน เพื่อร่วมกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก และสตร ี 
สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
ผู้ใช้บริการสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ได้อย่างปลอดภัย 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 75- 79 
-มีการประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น  
ศูนย์พึ่งได้  ของโรงพยาบาล รวมถึงจัดทําโครงการใน
สถานศึกษา  และชุมชน เพื่อร่วมกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก และสตร ี 
สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
ผู้ใช้บริการสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ได้อย่างปลอดภัย 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 70- 74 
-มีการประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น  
ศูนย์พึ่งได้  ของโรงพยาบาล รวมถึงจัดทําโครงการใน
สถานศึกษา  และชุมชน เพื่อร่วมกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก และสตร ี 
สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
ผู้ใช้บริการสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ได้อย่างปลอดภัย 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 65- 69 
-มีการประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น  
ศูนย์พึ่งได้  ของโรงพยาบาล รวมถึงจัดทําโครงการใน
สถานศึกษา  และชุมชน เพื่อร่วมกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก และสตร ี 
สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
ผู้ใช้บริการสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ได้อย่างปลอดภัย
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 60-64 
-มีการประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น  
ศูนย์พึ่งได้  ของโรงพยาบาล รวมถึงจัดทําโครงการใน
สถานศึกษา  และชุมชน เพื่อร่วมกันคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ป้องกันการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก และสตร ี 
สามารถดําเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
ผู้ใช้บริการสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว ได้อย่างปลอดภัย 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ 60 

หมวดที่ 3 คุณภาพการ
บริการ  

3.1 ความคุ้มค่า 
3.1.1การให้บริการภายใน

 
-มีการกําหนดกระบวนงานและกรอบเวลาการให้บริการใน
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(3 องค์ประกอบ 22
ตัวช้ีวัด  

กรอบงานและกรอบเวลา
ที่กําหนด( 6 ตัวชี้วัด) 

กรณี ผู้ใช้บริการปกติ แจ้งให้ ผู้ ใช้บริการรับทราบและ
เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลา ของ
กระบวนงานของศูนย์ประชาบดี  และ  กระบวนงาน  
โครงการต่างๆ  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
-มีการกําหนดกระบวนงานและกรอบเวลาการให้บริการใน
กรณี ผู้ใช้บริการปกติ แจ้งให้ ผู้ ใช้บริการรับทราบและ
เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลา ของ
กระบวนงานของศูนย์ประชาบดี  และ  กระบวนงาน  
โครงการต่างๆ  อย่างน้อยร้อยละ 75-79 
-มีการกําหนดกระบวนงานและกรอบเวลาการให้บริการใน
กรณี ผู้ใช้บริการปกติ แจ้งให้ ผู้ ใช้บริการรับทราบและ
เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลา ของ
กระบวนงานของศูนย์ประชาบดี  และ  กระบวนงาน  
โครงการต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ71-74 
-มีการกําหนดกระบวนงานและกรอบเวลาการให้บริการใน
กรณี ผู้ใช้บริการปกติ แจ้งให้ ผู้ ใช้บริการรับทราบและ
เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลา ของ
กระบวนงานของศูนย์ประชาบดี  และ  กระบวนงาน  
โครงการต่างๆ  อย่างน้อยร้อยละ 65-69 
-มีการกําหนดกระบวนงานและกรอบเวลาการให้บริการใน
กรณี ผู้ใช้บริการปกติ แจ้งให้ ผู้ ใช้บริการรับทราบและ
เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลา ของ
กระบวนงานของศูนย์ประชาบดี  และ  กระบวนงาน  
โครงการต่างๆ  อย่างน้อยร้อยละ 60-64 
-มีการกําหนดกระบวนงานและกรอบเวลาการให้บริการใน
กรณี ผู้ใช้บริการปกติ แจ้งให้ ผู้ ใช้บริการรับทราบและ
เจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดระยะเวลา ของ
กระบวนงานของศูนย์ประชาบดี  และ  กระบวนงาน  
โครงการต่างๆ  น้อยกว่าร้อยละ  60 

 3 . 1 . 2  ค ว า มต่ อ เ นื่ อ ง  
( 6 ตัวชี้วัด)  

-ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง  ต่อเนื่องตามความ
ต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล  มีการบันทึกผลการให้ความ
ช่วยเหลือ  หรือผลการให้บริการร้อยละ  80 ขึ้นไป  ของ
ผู้ใช้บริการ 
-ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง  ต่อเนื่องตามความ
ต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล  มีการบันทึกผลการให้ความ
ช่วยเหลือ  หรือผลการให้บริการร้อยละ  75-79 ของ
ผู้ใช้บริการ 
-ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง  ต่อเนื่องตามความ
ต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล  มีการบันทึกผลการให้ความ
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ช่วยเหลือ  หรือผลการให้บริการร้อยละ  70-74 ของ
ผู้ใช้บริการ 
-ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง  ต่อเนื่องตามความ
ต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล  มีการบันทึกผลการให้ความ
ช่วยเหลือ  หรือผลการให้บริการร้อยละ  65 -69ของ
ผู้ใช้บริการ 
-ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง  ต่อเนื่องตามความ
ต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล  มีการบันทึกผลการให้ความ
ช่วยเหลือ  หรือผลการให้บริการร้อยละ  60 – 64 ของ
ผู้ใช้บริการ 
-ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างถูกต้อง  ต่อเนื่องตามความ
ต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล  มีการบันทึกผลการให้ความ
ช่วยเหลือ  หรือผลการให้บริการน้อยกว่าร้อยละ 60   ของ
ผู้ใช้บริการ 

 3 . 2  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  
( 6 ตัวชี้วัด) 

-มีกระบวนการ  ขั้นตอน  เครื่องมือการประเมิน “ความพึง
พอใจ” ที่สะดวก  รวดเร็ว  และน่าเชื่อถือ  ผู้ใช้บริการ
แสดงออกถึงความพึงพอใจ 5 ระดับ  ได้แก่ ระดับมากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ  มากท่ีสุด  และมาก  รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
และนําผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อนําสู่การปรับปรุง  
แก้ไข  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ  และกิจกรรม 
-มีกระบวนการ  ขั้นตอน  เครื่องมือการประเมิน “ความพึง
พอใจ” ที่สะดวก  รวดเร็ว  และน่าเชื่อถือ  ผู้ใช้บริการ
แสดงออกถึงความพึงพอใจ 5 ระดับ  ได้แก่ ระดับมากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ  มากท่ีสุด  และมาก  รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
และนําผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อนําสู่การปรับปรุง  
แก้ไข ร้อยละ 65- 69 ของโครงการ  และกิจกรรม 
-มีกระบวนการ ขั้นตอน เครื่องมือการประเมิน “ความพึง
พอใจ” ที่สะดวก รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ  ผู้ใช้บริการ
แสดงออกถึงความพึงพอใจ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  โดยผลคะแนนอยู่ในระดับ 
มากที่สุด และมาก รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และนํา
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อนําสู่การปรับปรุง  แก้ไข ร้อย
ละ 60- 64 ของโครงการและกิจกรรม 
-มีกระบวนการ ขั้นตอน เครื่องมือการประเมิน “ความพึง
พอใจ” ที่สะดวก  รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ  ผู้ใช้บริการ
แสดงออกถึงความพึงพอใจ 5 ระดับ  ได้แก่ ระดับมากที่สุด 
มาก ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยผลคะแนนอยู่ในระดับ  
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มากที่สุด  และมาก รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และนํา
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อนําสู่การปรับปรุง  แก้ไข ร้อย
ละ 55- 59 ของโครงการ  และกิจกรรม 
-มีกระบวนการ  ขั้นตอน  เครื่องมือการประเมิน “ความพึง
พอใจ” ที่สะดวก  รวดเร็ว  และน่าเชื่อถือ  ผู้ใช้บริการ
แสดงออกถึงความพึงพอใจ 5 ระดับ  ได้แก่ ระดับมากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ  มากท่ีสุด  และมาก  รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
และนําผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อนําสู่การปรับปรุง  
แก้ไข ร้อยละ 50 -54 ของโครงการ  และกิจกรรม 
-มีกระบวนการ  ขั้นตอน  เครื่องมือการประเมิน “ความพึง
พอใจ” ที่สะดวก  รวดเร็ว  และน่าเชื่อถือ  ผู้ใช้บริการ
แสดงออกถึงความพึงพอใจ 5 ระดับ  ได้แก่ ระดับมากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ  มากท่ีสุด  และมาก  รวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
และนําผลวิเคราะห์ความพึงพอใจเพื่อนําสู่การปรับปรุง  
แก้ไข น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ  และกิจกรรม 

 3.3 การให้บริการท่ีเป็น
ประโยชน์ระดับสังคม 
( 4 ตัวชี้วัด) 

-มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกบั
การจัดสวัสดิการ 
-มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนทางสังคมเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ทางสังคม 
-มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประชาชนทําความดี จิตอาสา 
-มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมเห็นความสําคัญของจิต
อาสา 
-จัดทําข้อมูลจิตอาสาเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

 
(4) มาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง เป็น

มาตรฐานท่ีจัดทําขึ้นตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เพ่ือให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนคนไร้ที่พ่ึงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
พ่ึงพาตนเองได้ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง มี 9 ด้าน 23 เกณฑ์ 27 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ด้าน เกณฑ์ ตัวชี้วัด 
1. การจัดสวัสดิการ
สังคม 

1.1 หลักการท่ัวไป 
(1) การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงต้อง
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของคนไร้ที่
พ่ึง การให้คนไร้ที่พ่ึงมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง 

1.1.1 คนไร้ที่พ่ึงซึ่งจะเข้าพักอาศัยในสถานที่ซึ่ง
สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงจัดให้ ต้องจัดทํา
ข้อตกลงเข้าร่วมการอบรมเพื่อฟ้ืนฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ การประกอบอาชีพ และการ
ทํางานดังต่อไปน้ี(เว้นแต่ในกรณีคนไร้ที่พ่ึงอยู่ใน
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และพ่ึงตนเองไ ด้  โดยคํานึงถึ ง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การรักษา
ความลับของคนไร้ที่พ่ึง สิทธิที่คนไร้
ที่พ่ึงมีสิทธิได้รับ และการมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการเพ่ือการคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึง** 
(2) การจัดบริการแก่คนไร้ที่พ่ึงต้อง
คํานึงถึงลักษณะหรือรูปแบบ และ
วิธีการในการดําเนินการที่เหมาะสม 
ตามสภาพปัญหาความต้องการ 
รวมท้ังการส่งเสริม  การพัฒนา 
การคุ้มครอง การสงเคราะห์ และ
การบําบัดฟ้ืนฟู 
1.2 จัดให้มีบริการทางสังคมซึ่ง
เก่ียวกับการป้องกัน การแก้ไข
ปัญหา  การพัฒนา  และการ
ส่งเสริมความม่ันคงทางสังคม 
เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้น
พื้ น ฐ า น ข อ ง ค น ไ ร้ ที่ พึ่ ง ใ ห้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย
คํานึงถึงสิทธิและศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์* 
1.3 การจัดบริการสวัสดิการสังคม 
ต้องคํานึงถึงลักษณะหรือรูปแบบ
และวิธีการในการดําเนินการตาม
ความเหมาะสมของสภาพปัญหา
ความต้องการของคนไร้ที่พึ่งที่ควร
ได้รับการป้องกัน แก้ไขทั้งในระยะ
เร่งด่วนและระยะยาว* 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนไร้ที่
พึ่ งสามารถเข้า ถึงปัจ จัย  4 ที่
จําเป็นต่อการดํารงชีวิต* 
1.5สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็น
ผู้ดําเนินการจัดสวัสดิการสังคมที่
เหมาะสมให้แก่คนไร้ที่พึ่ง* 

ภาวะที่ไม่อาจให้ความยินยอมได้ ให้เจ้าหน้าที่ที่
จัดส่งตัวคนไร้ที่พ่ึงน้ันลงลายมือช่ือเป็นผู้จัดส่ง
ตามแบบที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงกําหนด) 
ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
กําหนด ซึ่งอย่างน้อยอาจประกอบด้วยเร่ือง* 
(1) กําหนดระยะเวลาการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน
สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง โดยเ ง่ือนไขการ
กําหนดระยะ เวลาให้มีการพิจารณาตามความ
เหมาะสมเป็นรายกรณี 
(2) ข้อปฏิบัติและหรือข้อห้ามปฏิบัติของคนไร้ที่
พ่ึง ในระหว่างการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในสถาน
คุ้ ม ค รอ งคน ไ ร้ ที่ พ่ึ ง  และมาตรกา รกา ร
ดําเนินการกรณีฝ่าฝืน 
(3) สิทธิที่คนไร้ที่พ่ึงพึงมีพึงได้  
1.1.2 สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี * 

(1) รับตัวคนไร้ที่พ่ึงไว้ 
(2) สอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น และประเมินสภาพ
ปัญหา ดําเนินการช่วยเหลือเบ้ืองต้นหากมี
ภาวะวิกฤติหรือเร่งด่วน 
(3) สืบเสาะข้อมูลและจัดทําทะเบียนประวัติ
รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึง 
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา
รวมถึงแนวทางการคุ้มครองที่เหมาะสม  
(4) กรณีคนไร้ที่ พ่ึงที่ไม่มีหลักฐานประจําตัว 
และทําการสืบเสาะข้อมูลแล้วไม่สามารถสืบค้น
ทางทะเบียนราษฎรได้ ให้ ดําเนินการใดๆ 
เพ่ือให้คนไร้ที่พ่ึงได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามความ
จําเป็นและเหมาะสม 
(5) จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
(อยู่ในเรื่องสุขภาพ)  
(6) จัดให้มีอาหารและเคร่ืองนุ่งห่มที่เหมาะสม
และถูกสุขลักษณะ 
(7) ฝึกอบรมและฝึกอาชีพรวมทั้งหาอาชีพให้แก่
คนไร้ที่พ่ึง ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
(8) ให้การบําบัดฟ้ืนฟู โดยให้คําปรึกษา แนะนํา 
และช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงในด้านการดํารงชีวิต 
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ด้านกฎหมายหรือด้านอ่ืน เ พ่ือให้สามารถ
ดํ า ร ง ชี วิ ต อ ยู่ ใ น สั ง ค ม ไ ด้ อ ย่ า ง ป ก ติ สุ ข
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
(9) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการ
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
(10)  ใ ห้สถานคุ้ มครองคนไร้ที่ พ่ึ งจัดใ ห้มี
แฟ้มข้อมูลคนไร้ที่ พ่ึงรายบุคคลซึ่งอย่างน้อย
ต้องมีข้อมูลรายละเอียด  และข้อมูล อ่ืนที่
เก่ียวข้องกับคนไร้ที่พ่ึงผู้น้ัน แยกต่างหากจาก
ทะเบียนรายช่ือคนไร้ที่พ่ึงที่ให้การคุ้มครอง 
2.2.2 ให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงที่ได้รับการ
ขอรับการคุ้มครองจากคนไร้ที่พ่ึงตามมาตรา 19 
หรือรับคนไร้ที่พ่ึงที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่ พ่ึงตามมาตรา 20 หรือมาตรา 22 
ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี (ข้อ 37) * 
(1) สํารวจ ติดตามสภาพปัญหาของคนไร้ที่พ่ึง
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) รับตัวคนไร้ที่พ่ึงไว้ 
(3) สืบเสาะข้อมูลและจัดทําบันทึกประวัติ
รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกับคนไร้ที่พ่ึง 
เพ่ือนํามาวิเคราะห์ วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา 
รวมถึงแนวทางการคุ้มครองที่ เหมาะสมใน
เบ้ืองต้น 
(4) ประสานงานเพ่ือจัดส่งคนไร้ที่ พ่ึง พร้อม
ข้อมูลและประวัติรวมถึงรายละเอียดต่างๆ ไป
ยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
(5) ให้การคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงตามที่สถาน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงมอบหมาย หรือตามที่ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงเห็น สมควร ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพปัญหา
ของคนไร้ที่พ่ึง 
2.2.3 ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงจัดพ้ืนที่
สํ าหรับผู้ ใ ช้บริการคนไร้ที่ พ่ึ ง ในสัดส่วนที่
เหมาะสม และปรับปรุงรักษาพื้นที่ สําหรับ
ให้บริการอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ และเพียงพอต่อ
การจัดบริการต่างๆ ดังต่อไปน้ี * * 
(1) จัดให้มีที่พักอาศัยสําหรับคนไร้ที่พ่ึงที่จัดไว้
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อย่างเหมาะสม  
(2) จัดให้มีพ้ืนที่ส่วนพยาบาล โดยจัดให้มีพ้ืนที่
และสัดส่วนในการให้บริการ 
(3) จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับการจัดกายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด และกิจกรรมนันทนาการ 
(4) จัดให้มีพ้ืนที่สําหรับการฝึกอาชีพ 
(5) จัดให้มีโรงอาหารหรือโรงครัว โดยจัดพ้ืนที่
และสัดส่วนการให้บริการ 
(6) จัดให้มีห้องนํ้า ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
และเพียงพอต่อการให้บริการ 
(7) จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับให้คน
ไร้ที่พ่ึงที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวขึ้น-
ลงอาคาร 
(8) จัดให้มีอุปกรณ์การเคล่ือนย้ายคนไร้พ่ึงที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรืออุปกรณ์ที่เป็นเคร่ือง
ทุ่นแรงสําหรับผู้ดูแลในชีวิตประจําวัน และ
ยานพาหนะสําหรับนําส่งผู้ป่วย  
2.2.4 ให้สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจัดให้มี
สภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
และการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ * 
2.2.5 ให้สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง มี
สาธารณูปโภคที่เหมาะสม และบํารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีป้ายช่ือ ป้ายเตือนและ
สัญลักษณ์ที่จําเป็น * 
2.2.6 ให้สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จัดให้มี
ระบบการรักษาความปลอดภัย มีระบบการ
ตรวจค้นสิ่งที่จะเป็นอันตราย หรือสิ่งที่สามารถ
ใช้เป็นอาวุธได้ ระบบเตือนภัยในอาคารและ
อุปกรณ์ดับเพลิง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็น
ประจํา ตลอดจนการจัดให้มีเวรรักษาการณ์
ตลอด 24 ช่ัวโมง และการอบรมหรือซักซ้อม
เพ่ือช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึงเป็นประจํา* 
2.2.7 ให้สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จัดให้มี
พ้ืนที่สีเขียว สร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่และ
ปลอดภัย **รวมท้ังมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
ประกอบศาสนกิจและวัฒนธรรม 
2.2.8 มีการจัดทําระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล
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ที่ถูกต้อง ทันสมัย เก่ียวกับองค์กรและการ
บริหาร การให้บริการ และผลการดําเนินงาน 
2.2.8 มีความเหมาะสมและความพอเพียงของ
พ้ืนที่ต่อการจัดบริการต่างๆ รวมท้ังมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ได้มาตรฐาน ตามความเหมาะสม
กับความต้องการจําเป็นของผู้ใช้บริการ 

2 .  การ เส ริ มส ร้ า ง
ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง
ร่างกายและจิตใจ 
 

2.1 จัดให้มีการประเมินทางด้าน
ร่างกาย  จิตใจของคนไร้ที่พึ่ ง
รวมถึงการประเมินครอบครัว* 

2.2 จัดให้มีบริการคัดกรองและ
คัดแยกคนไร้ที่พึ่งที่มีอาการป่วย
ทางกายและจิต* 
2 . 3  จั ด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร
เสริมสร้าง ฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ* 

2.2.1 ให้สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจัดให้มี
กระบวนการ ตามวิธีการทํางานทางสังคม
สงเคราะห์**ซึ่งอย่างน้อยอาจประกอบด้วย
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
(1) มีการพิจารณาเพ่ือจัดคนไร้ที่พ่ึงเข้าที่พัก
ตามเกณฑ์การพิจารณา คัดกรอง จัดทําแฟ้ม
รายบุคคล โปรแกรมฟ้ืนฟูรายบุคคล** 
(2) จัดให้มีระบบผู้ดูแลประจําวันที่เหมาะสม
สําหรับคนไร้ที่พ่ึงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้อันเน่ืองจากความบกพร่องทางกายหรือจิต 
และเพ่ือให้สามารถปรับตัวอยู่ในสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พ่ึงได้** 
( 3 )  ส ถ า น คุ้ ม ค ร อ ง ค น ไ ร้ ที่ พ่ึ ง จั ด ใ ห้ มี
กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
โดยกระบวนการจิตบําบัด กิจกรรมบําบัด อา
ชีวบําบัด หรือกายภาพบําบัด แล้วแต่กรณีตาม
สภาพปัญหาอย่างเหมาะสม รวมทั้งประสาน
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการข้างต้น** 
(4 )  ศูน ย์คุ้ มครองคนไ ร้ที่ พ่ึ ง อาจ จัด ให้ มี
กระบวนการฟ้ืนฟู บําบัด อย่างเหมาะสมตาม
สภาพ กับชุมชนหรือภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 

3. การรักษาพยาบาล 3.1 จัดให้คนไร้ที่พึ่งได้รับการดูแล
หรือรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นเม่ือ
เ จ็ บ ป่ ว ย  ห รื อ ส่ ง ต่ อ
สถานพยาบาลแล้วแต่กรณีสภาพ
ความเจ็บป่วย* 
3.2 จัดให้คนไร้ที่พึ่งเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขตามหลักประกัน
สุขภาพท่ีมี* 

3.2.1 จัดให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยของคนไร้
ที่พ่ึง การตรวจสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ต้องได้รับการ
ดูแลอย่างทันท่วงที โดยการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น  พบแพทย์ หรือพาไปสถานพยาบาล
เมื่อจําเป็น** ตามความเหมาะสม 
3.2.2 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงต้องดําเนินการ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
หากคนไร้ที่พ่ึงจําเป็นต้องได้รับการตรวจรักษา
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ให้จัดให้คนไร้ที่พ่ึงได้รับการตรวจรักษาต่อไป* 
 

4 .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
การศึกษาและอาชีพ 

4 . 1  จั ด ใ ห้ ค น ไ ร้ ที่ พึ่ ง ไ ด้ รั บ
การศึกษาและข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต* 

4.2 จัดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน
การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่
เหมาะสมสําหรับคนไร้ที่พึ่ง* 

 

4.2.1 สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จัดให้มี
ก ร ะบวนกา ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว าม รู้  ทั กษะ
ชีวิตประจําวัน การบริการข้อมูลข่าวสารให้
ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การ ศึกษาตาม อัธยาศั ย  รวมทั้ ง ส่ ง เส ริม 
สนับสนุนหน่วยงานสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อคนไร้ที่พ่ึง**ทั้งน้ีกิจกรรม
อย่างน้อยประกอบด้วย 
(1) จัดบริการข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตาม
อัธยาศัย* 

(2) สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการสําหรับ
คนไร้ที่พ่ึง* 

(3) ส่งเสริมให้หน่วยงานสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือคนไร้ที่พ่ึง* 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้การใช้ชีวิตแก่คน
ไร้ที่พ่ึงและครอบครัว/ผู้ดูแล* 

(5) คุ้มครองการเผยแพร่สื่อความรู้และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับคนไร้ที่พ่ึงมิให้ถูก
แสวงหาประโยชน์หรือละเมิดสิทธ์ิ* 

(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยหรือพัฒนา
องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พ่ึง* 

4.2.2 จัดให้มีการพัฒนาทักษะการอาชีพ การ
จัดหางานอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่สามารถ
พ่ึงพาเลี้ยงตนเองได้ต่อไป**ทั้งน้ีกิจกรรมอย่าง
น้อยประกอบด้วย 
(1) จัดอบรม ทักษะอาชีพหรือฝึกอาชีพให้แก่
คนไร้ที่พ่ึงตามอัธยาศัย* 

(2) จัดให้มีข้อมูลทางการอาชีพและตําแหน่ง
งานสําหรับคนไร้ที่พ่ึง* 

(3) จัดหาอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพให้แก่
คนไร้ที่พ่ึง* 

( 4 )  ส นับส นุน ใ ห้ ห น่ วย ง านของ รั ฐ และ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็นผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ
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และประกอบอาชีพที่เหมาะสมให้แก่คนไร้ที่พ่ึง
และครอบครั ว/ผู้ ดู แล  โดยใ ห้ ไ ด้ รับสิท ธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน* 

5. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคม 

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไร้
ที่พึ่งได้รับโอกาสเข้าถึงบริการขั้น
พื้นฐานต่างๆ ในสังคมทั้งภาครัฐ
และเอกชน* 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างโอกาสในสังคม เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ กับคนไร้ที่พึ่ ง 
รวมท้ังการรวมตัวกันเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมใดๆ การแสดงออก การ
แสดงความคิดเห็น โดยได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม* 

5 . 3  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ สนั บ ส นุ น
วิสาหกิจเพื่อสังคมให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างโอกาสให้แก่คนไร้
ที่พึ่ง* 

5.4 สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถ่ิ น  อ ง ค์ ก ร
ส า ธ า รณปร ะ โ ย ชน์  อ ง ค์ ก ร
ส วั ส ดิ ก า ร ชุ ม ช น  อ ง ค์ ก ร
ภาคเอกชนอ่ืน สถาบันศาสนา 
องค์กรธุรกิจหรือกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง มี
ส่วนร่วมในการสร้างโอกาสใน
สังคมให้แก่คนไร้ที่พึ่ง* 

5.2.1 เปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม เข้าถึงข้อมูล
การดําเนินการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงที่
เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงและ
เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกัน ** 
5.2.2 มีการประสานทีมสหวิชาชีพ ในการให้
ความช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึง หรือการออกหน่วย
เคลื่อนที่เพ่ือดําเนินการให้การคุ้มครองคนไร้ที่
พ่ึง ** 
5.2.3 มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีอาสาสมัคร 
จิตอาสาที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือคนไร้ที่พ่ึง ** 

6. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

6.1 ส่งเสริมให้คนไร้ที่พึ่งสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
มีปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
ได้รับการยอมรับจากครอบครัว 
ชุมชน และสังคม * 

6.2.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตและ
ทักษะทางสังคม รวมทั้งการเตรียมความพร้อม
การดําเนินชีวิตในสังคมเฉกเช่นคนปกติโดยเน้น
การมีส่วนร่วมกับสังคมภายนอกสถาน/ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
6 . 2 . 2  จั ด ให้ มี อ าหาร เ พีย งพอตามหลั ก
โภชนาการและมีอาหารเฉพาะสําหรับผู้ป่วย
หรือผู้ที่มีโรคประจําตัว** 
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7. การสนับสนุนให้
คนไร้ที่พึ่งมีงานทํา 

7.1 จัดให้มีข้อมูลตําแหน่งงานท่ี
เหมาะสมสําหรับคนไร้ที่พึ่ง 
7.2 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชนมีส่วนร่วมเป็น
ผู้ดําเนินการจัดหางานที่เหมาะสม
ให้แก่คนไร้ที่พึ่ง* 

7.2.1 ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน
ให้แก่คนไร้ที่พ่ึงและครอบครัว/ผู้ดูแล 
7.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพ่ือการ
เตรียมความพร้อมในการทํางานของคนไร้ที่พ่ึง
และครอบครัว/ผู้ดูแล 

8. การสนับสนุนให้
ค น ไ ร้ ที่ พึ่ ง มี ที่ พั ก
อาศัย 

8.1 สนับสนุนให้คนไร้ที่พึ่งมีที่พัก
อาศัย และสนับสนุนให้เกิดการ
รวมตัวกันเพื่อนําไปสู่การมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง * 

8.2 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชนจัดให้คนไร้ที่พึ่งได้
มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง * 

8.3 จัดที่พักอาศัยชั่วคราวให้คน
ไร้ที่พึ่ งในระหว่างการหาที่พัก
อาศัยเป็นของตนเอง ทั้งน้ี ตามที่
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง หรือศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงหรือองค์กรอ่ืนที่
มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ลั ก ษณะ
เดียวกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
กําหนด * 

8.2.1 สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จัดให้มี
พ้ืนที่ตามความเหมาะสม เพ่ือให้คนไร้ที่ พ่ึง
สามารถมีวิถีชีวิตและมีที่พักอาศัยของตนเอง 
8.2.2 สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึ งควร
คํานึงถึงการส่งเสริมให้คนไร้ที่พ่ึงได้กลับไปใช้
ชีวิตในครอบครัว 
8.2.3 สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในชุมชน/
ท้องถิ่น จัดให้มีที่อยู่อาศัยในชุมชน ตามความ
เหมาะสม สําหรับคนไร้ที่พ่ึง 

9. การป้องกันมิให้มี
การเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรมต่อคนไร้ที่
พึ่ง 

9.1 การกระทําในลักษณะที่เป็น
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อคนไร้ที่พึ่งเก่ียวกับการกําหนด
นโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ 
โ ค ร ง ก า ร  หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อ ง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน 
หรือบุคคลใดจะกระทํามิได้ รวมทั้ง
การงดเว้นกระทําการที่แม้จะมิได้
มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อ
คนไร้ที่พ่ึงโดยตรง แต่ผลของการ
กระทําน้ันทําให้คนไร้ที่พ่ึงต้องเสีย
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ* 

9.2.1 ให้สถาน/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง แต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ในการพิจารณา
นโยบาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อคนไร้ที่พ่ึง 
9.2.2 มีการพัฒนา/เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในเนื้อหาที่ เ ก่ียวข้อง ให้ กับ
บุคลากร 
9.2.3 มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการ ภาคีเครือข่าย
และประชาชน ได้ร้องเรียน และแสดงความ
คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 (5) มาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พึ่งในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ และแนวทางในการพัฒนาสู่บริการที่ดีที่มีคุณภาพ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง  มี 3 ด้าน 32 องค์ประกอบ 206 ตัวช้ีวัด 
ดังน้ี  

 

ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ด้ านที่  1   การ จัด
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ก า ร
บ ริ ห า ร ( 1 4 
องค์ประกอบ  121 
ตัวช้ีวัด) 

1.1 วิสัยทัศน์และพันธ
กิจ (5 ตัวช้ีวัด) 

มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริการสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  โดยผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากร มีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับและบุคลากร
รับรู้เป็นส่วนใหญ่ 

  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริการสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  โดยผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากร มีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ และบุคลากร
ส่วนใหญ่ไม่รับรู้ 

  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริการสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  โดยผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากร แต่ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากร 

  มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ไม่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์พันธกิจของสํานักบริการสวัสดิการสังคม กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ   

  ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 1 . 2  น โ ย บ า ย  ( 5 

ตัวช้ีวัด) 
มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ และบุคคลากร
ส่วนใหญ่รับรู้ 

  มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ แต่บุคลากร
ส่วนใหญ่ไม่รับรู้ 

  มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจแต่ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากร 

  มีการกําหนดนโยบายแต่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ 

  ไม่มีการกําหนดนโยบาย 
 1 . 3  วั ต ถุป ร ะส งค์ /

เป้าหมาย (5 ตัวช้ีวัด) 
มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับทุก
กรอบนโยบาย และมีการประชุมช้ีแจง 

  มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่สอดคล้องกับทุก
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กรอบนโยบาย แต่ไม่มีการประชุมช้ีแจง 

  มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่ครบทุกกรอบ
นโยบาย และมีการประชุมช้ีแจง 

  มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่ครบทุกกรอบ
นโยบาย และไม่มีการประชุมช้ีแจง 

  ไม่มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 1.4 แผน ง า น  แ ล ะ

โครงการ (5 ตัวช้ีวัด) 
มีการ กํ าหนดแผนงานห รือโครงการ เ พ่ือ ใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายอย่างครบถ้วน และมีการประชุม
ช้ีแจง 

  มีการ กํ าหนดแผนงานห รือโครงการ เ พ่ือ ใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายอย่างครบถ้วน แต่ไม่มีการประชุม
ช้ีแจง 

  มีการ กํ าหนดแผนงานห รือโครงการ เ พ่ือ ใ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่ครบถ้วน และมีการประชุม
ช้ีแจง 

  มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการท่ีสอดคล้องกับ
นโยบาย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายไม่ครบถ้วน
และไม่มีการประชุมช้ีแจง 

  ไม่มีการกําหนดแผนงานและโครงการ 
 1.5 กา ร ดํ า เ นิ น ง าน

ต ามแผน ง าน  แล ะ
โครงการ (5 ตัวช้ีวัด) 

นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

  นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

  นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

  นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

  ไม่มีการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ 
 1 . 6 . 1  ก า ร ติ ด ต า ม

ประเมินผลแผนงาน
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 90 
ของการดําเนินงานตามแผน 

  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 75 
ของการดําเนินงานตามแผน 
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  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 50 
ของการดําเนินงานตามแผน 

  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการที่ชัดเจน แต่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
บางเรื่อง 

  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ และไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 1 . 6. 2  ก า ร รั บ ข้ อ
ร้องเรียน (5 ตัวช้ีวัด) 

มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อ
ร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียน
ทราบ อย่างครบถ้วน 

  มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน  แต่นําข้อ
ร้องเรียนบางส่วนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา แต่แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้
ร้องเรียนทราบไม่ครบถ้วน 

  มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อ
ร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา แต่ดําเนินการ
ไม่ครบทุกข้อร้องเรียน และมีการแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้
ร้องเรียนทราบ 

  มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อ
ร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา แต่ดําเนินการ
ไม่ครบทุกข้อร้องเรียน และไม่มีการแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
และผู้ร้องเรียนทราบ 

  ไม่มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน 
 1.6 โ ค ร งส ร้ า ง  และ

บทบ าท  หน้ า ที่  ( 6 
ตัวช้ีวัด) 

มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรมีความเข้าใจบทบาท  
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

  มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน แต่ไม่
เป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรมีความเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

  มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ไม่ครบถ้วนในบางส่วน และบุคลากรมีความ
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เข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

  มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างไม่ครบถ้วน ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และบุคลากรบางส่วนยังไม่ความเข้าใจ
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

  ไม่มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และบทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากร 

 1.8.1 คุณสมบั ติของ
บุคลากร ผู้ให้บริการ 
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ตรง
ตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

  มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ตรง
ตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

  มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ตรง
ตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ตรง
ตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

  มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ตรง
ตามตําแหน่ง คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 70 

  หมายเหตุ ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง หมายถึง 
บุคลากรทํางานมามากกว่า 5 ปี และสามารถถอดบทเรียน
อย่างน้อย 2 ชุด 

 1. 8. 2 ก า ร คั ด ส ร ร
เ ต รี ย มคว ามพ ร้ อม 
และประเ มินผลงาน
บุคลากรผู้ ให้บริการ  
(5 ตัวช้ีวัด)    

มีการประเมินอย่างเป็นระบบเพ่ือเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรผู้ให้บริการ 

  มีการทดลองงานและประเมินผลงานก่อนบรรจุบุคลากรผู้
ให้บริการ 

  มีการปฐมนิเทศบุคลากรผู้ให้บริการทุกราย 
  มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเป็นบุคลากรอย่าง

ชัดเจน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ัน 
  มีการประกาศรับสมัครบุคลากรผู้ให้บริการอย่างเป็น

ทางการ 
  ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่มีการให้ความรู้ ฝึกอบรม 

หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึก ในการให้บริการตามสาขา
สวัสดิการสังคมขององค์กรอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อ 1 คน 
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ต่อ 1 ปี และดําเนินการได้ครบถ้วน 

  ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่มีการให้ความรู้ ฝึกอบรม 
หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึก ในการให้บริการตามสาขา
สวัสดิการสังคมขององค์กรอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อ 1 คน 
ต่อ 1 ปี และดําเนินการได้คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของบุคลากร 

  ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่มีการให้ความรู้ ฝึกอบรม 
หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึก ในการให้บริการตามสาขา
สวัสดิการสังคมขององค์กร อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อ 1 
คน ต่อ 1 ปี และดําเนินการได้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของบุคลากร 

  ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร และการให้ความรู้ ฝึกอบรม 
หรือการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ 

  - บุคลากรผู้ให้บริการ มีอํานาจในการตัดสินใจตามบทบาท 
หน้าที่ 

  - มีการให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ให้บริการอย่างเป็นธรรมและ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรผู้ให้บริการ 

  มีเบ้ียเลี้ยง ค่าตําแหน่งแก่บุคลากรผู้ให้บริการ 
  มีสวัสดิการในการทํางาน ตามที่กฎหมายกําหนดแก่

บุคลากรผู้ให้บริการ 
 

 1.9 ระบบการเงินและ
บัญชี (5 ตัวช้ีวัด) 

มีการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีโดยผู้สอบบัญชี 
มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร 

  มีการกําหนดอํานาจ การอนุมัติในการเบิกจ่ายเงิน 
  มีการจัดทํางบประมาณประจําปีตามแผนงานและโครงการ

อย่างครบถ้วน 
  มีการจัดทํางบประมาณประจําปี 
 1.10.1 ข้อมูลเก่ียวกับ

กฎหมาย กฎระเบียบที่
เ ก่ี ย ว กั บ ส า ข า
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม  ที่
องค์กรจัดบริการ  
(3 ตัวช้ีวัด) 

มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ และเผยแพร่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ 

  มีการรวบรวม จัดเก็บที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถ
นํามาใช้อ้างอิงได้ แต่ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรใน
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หน่วยงานรับทราบ 

  ไม่มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวกับสาขาสวัสดิการสังคมที่องค์กรจัดบริการ 

 1.10.2 ข้อมูลเก่ียวกับ
ผู้ใช้บริการ (5 ตัวช้ีวัด) 
 

มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน และให้บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ได้ 

  มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และ
สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ แต่ไม่ครบถ้วน และแจ้งให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ 

  มีการรวบรวม จัดเก็บที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถ
นํามาใช้อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน แต่ไม่แจ้งให้บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องรับทราบ 

  มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และ
สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีการแจ้ง
ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ 

  ไม่มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการ 
 1 . 1 0 . 3 ก า ร รั ก ษ า

ความลับของข้อมูล  
(2 ตัวช้ีวัด) 

มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ และดําเนินการตามระบบการรักษาความลับ 

  ไม่มีระบบหรือกระบวนการการรักษาความลับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ หรือมีระบบหรือกระบวนการ แต่ไม่ดําเนินการ
ตามระบบหรือกระบวนการ 
 

 1 . 1 0 . 4 ร ะ บ บ
สารสนเทศ (5 ตัวช้ีวัด) 

มีการจัดทําระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและ
ทันสมัย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเอกสาร หรืออิเล็กโทรนิกส์ 
เก่ียวกับองค์กรและการบริหาร การให้บริการ บุคลากร 
และผลการดําเนินงานอย่างครบถ้วน และสามารถสืบค้น
นํามาอ้างอิงได้ 

  มีการจัดทําระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ทันสมัย    ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเอกสาร หรืออิเล็กโทรนิกส์ 
เก่ียวกับองค์กรและการบริหาร การให้บริการ บุคลากร 
และผลการดําเนินงาน แต่ไม่ครบถ้วน และสามารถสืบค้น
นํามาอ้างอิงได้ 

  ไม่มีการจัดทําระบบสารสนเทศ แต่มีการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับองค์กรและการบริหาร การให้บริการ บุคลากร 
และผลการดําเนินงาน และสามารถนํามาอ้างอิงได้ 
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  มีการจัดทําระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและ

ทันสมัย เก่ียวกับองค์กรและการบริหาร การให้บริการ 
บุคลากร และผลการดําเนินงาน แต่ไม่ครบถ้วน และบาง
ข้อมูลไม่สามารถสืบค้นนํามาอ้างอิงได้ 

  ไม่มีการจัดทําฐานข้อมูล 
 1 .10 .5 การป้อง กัน

ข้อมูลสูญหาย 
(2 ตัวช้ีวัด) 

มีระบบการป้องกันความสูญหาย ความเสียหายของข้อมูล 

  ไม่มีระบบการป้องกันความสูญหาย ความเสียหายของ
ข้อมูล 

 1 . 1 1  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 
 (3 ตัวช้ีวัด) 
 

มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กร ขอบเขตการให้บริการ รูปแบบและลักษณะ
การให้บริการ บุคลากร ผู้ให้บริการ สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการ และกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง และ
ผู้ใช้บริการ และบุคคลทั่วไปรับทราบ 

  มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กร ขอบเขตการให้บริการ รูปแบบและลักษณะ
การให้บริการ บุคลากร ผู้ให้บริการ สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการ และกฎหมาย กฎระเบียบที่เ ก่ียวข้อง แต่
ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่    ไม่รับทราบ 

  ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 
 1.12.1 ความพอเพียง

(5 ตัวช้ีวัด) 
มีการแยกพ้ืนที่ฝ่ายการบริหารออกจากพ้ืนที่การให้บริการ
อย่างเป็นสัดส่วน 

  มีพ้ืนที่สําหรับผู้ใช้บริการในระหว่างรอรับบริการ 
  พ้ืนที่สําหรับให้บริการที่ไม่แออัด 
  มีการปรับปรุงรักษาพื้นที่ สําหรับให้บริการให้อยู่ในสภาพ

ใช้ได้ 
  มีพ้ืนที่ที่เพียงพอต่อการจัดบริการต่างๆ 
 1.12.2 ความปลอดภัย 

(5 ตัวช้ีวัด) 
มีทางลาดสําหรับรถเข็น 

  มีแสงสว่างที่เพียงพอ 
  มีห้องนํ้าที่ถูกสุขลักษณะ 
  มีราวจับตามทางเดิน และไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน 
  มีเครื่องมือ เทคโนโลยี อํานวยความสะดวกเหมาะสมกับ

สภาพความพิการ 
 1 . 1 2 . 4  อ า ค า ร ท่ี

เก่ียวข้อง (10 ตัวช้ีวัด) 
อาคารพักจัดให้ผู้ใช้บริการได้พักอาศัยในอาคารพัก 
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  อาคารพยาบาลจัดให้พ้ืนที่และสัดส่วนในการให้บริการ 
  อาคารกายภาพบําบัดและกิจกรรมบําบัดจัดให้มีพ้ืนที่และ

สัดส่วนในการให้บริการ 
  อาคารนันทนาการ/อเนกประสงค์จัดให้มีพ้ืนที่และสัดส่วน

ในการให้บริการ 
  โรงอาหาร/โรงครัว จัดให้มี พ้ืนที่และสัดส่วนในการ

ให้บริการ 
  ห้องนํ้า ห้องส้วมจัดให้มีพ้ืนที่และสัดส่วนในการให้บริการ 
  โรงซักฟอก/สถานที่ซักฟอกให้มีขนาดหรือพ้ืนที่เพียงพอต่อ

การปฎิบัติงาน 
  ทางลาดจัดใหมีทางลาดพรอมราวจับสําหรับใหผูใชบริการที่มี

ความพิการทางรางกาย ขึ้น-ลงอาคาร 

  อุปกรณ์การเคล่ือนย้ายผู้ใช้บริการท่ีช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
จัดให้มี อุปกรณ์ที่ เ ป็นเคร่ืองทุ่นแรงสําหรับผู้ ดูแลใน
ชีวิตประจําวัน เช่น อาบนํ้า ฯลฯ 

  มียานพาหนะสําหรับนําส่งผู้ป่วย 
 1.12.5 สภาพแวดล้อม

(5 ตัวช้ีวัด)  
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

  มีความสะอาด             
  มีป้ายช่ือ ป้ายเตือน และป้ายสัญลักษณ์ที่จําเป็น              
  มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ                          
  มีสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ

ใช้งานได้ 
 1 . 1 2 . 6  ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค 
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีนํ้าใช้ นํ้าด่ืมสะอาดเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ 

  มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอปลอดภัย และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

  มีโทรศัพท์สําหรับติดต่อทั้งภายในและภายนอกสถานแรก
รับ / สถานสงเคราะห์ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

  มีระบบระบายน้ําทิ้งและระบบบําบัดนํ้าเสียจากตัวอาคาร
ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบาย 

  มีระบบการวางท่อระบายนํ้าและท่อระบายนํ้าที่ ไ ด้
มาตรฐานภายในสถานแรกรับ / สถานสงเคราะห์ 

 1.12.7 พื้นที่สี เขียว
ส ร้ า ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้

มีพ้ืนที่สีเขียวภายในสถานแรกรับ / สถานสงเคราะห์ 
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สวยงาม (5 ตัวช้ีวัด) 

  มีพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือการฝึกอาชีวบําบัด 
  มีภูมิทัศน์ภายในสถานแรกรับ / สถานสงเคราะห์ที่

สวยงาม น่าอยู่และปลอดภัย 
  มีผังแสดงอาคารสถานที่ ต้ังไว้ด้านหน้าสถานแรกรับ / 

สถานสงเคราะห์ มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนเป็นระยะ มีป้าย
ช่ืออาคารทุกหลัง มีป้ายเตือนให้ระมัดระวังในการใช้
ยานพาหนะ 

  มีป้ายเตือนให้ทราบว่าเป็นเขตอันตราย 
 1.12.8 ระบบรักษา

ค ว า มปลอด ภั ย  ( 5 
ตัวช้ีวัด) 

มีระบบการตรวจค้นสิ่งที่จะเป็นอันตรายก่อนขึ้นอาคารพัก 
เช่น ไม้ขีดไฟ อาวุธ หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ 

  มีระบบเตือนภัยในอาคาร และมีอุปกรณ์ดับเพลิงในทุก
อาคาร 

  มีเวรยามรักษาการณ์ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมทั้งมีการ
บันทึกการเข้าออกและเหตุการณ์สําคัญ 

  มีการตรวจสอบระบบ / อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกปี 
  มีการอบรม / ซักซ้อมเพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เมื่อมี

อุบัติภัยเป็นประจําทุกปี 
 1.13 เครื่ อง มือและ

อุปกรณ์ (ในกรณีที่มี 
ค ว า ม จํ า เ ป็ น  ต้ อ ง มี
เครื่องมือและอุปกรณ์      
เพ่ือการบริการ) 
(5 ตัวช้ีวัด)  

มีแผนและการดําเนินการตามแผนในการบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมี
เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ 

  มีแผนแต่ไม่ดําเนินการตามแผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้และมีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ 

  ไม่มีแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ แต่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ ดี ใช้งานได้และ
เพียงพอต่อการให้บริการ 

  มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้
งานได้ แต่เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่ เ พียงพอต่อการ
ให้บริการ 

  ไม่มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
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 1.14 หลักปฏิบั ติที่ ดี  

(5 ตัวช้ีวัด) 
มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหารและ
การให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีวิธีการในการ
ควบคุม เพ่ือให้มีการบังคับใช้ และมีการปฏิบัติตาม 

  มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหารและ
การให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการปฏิบัติตาม แต่ไม่
มีวิธีการในการควบคุมให้บังคับใช้ 

  มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหารและ
การให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร มีมาตรการควบคุม แต่
มีการปฏิบัติแต่เพียงบางส่วน 

  ไม่มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหาร
และการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการปฏิบัติ
เพียงบางส่วน 

  ไม่มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหาร
และการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีการ
ปฏิบัติ 

ด้านที่ 2  การ
ให้บริการ (12 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  5 7 
ตัวช้ีวัด) 

2 . 1  รู ป แ บ บ ก า ร
ให้บริการ (5 ตัวช้ีวัด) 

มีรูปแบบการให้บริการท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน  มีการประเมินรูปแบบการให้บริการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และมีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 

  มีรูปแบบการให้บริการท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน  มีการประเมิน แต่ไม่มีความถี่ที่แน่นอน และมี
การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 

  มีรูปแบบการให้บริการท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน แต่ไม่มีการประเมิน และไม่มีการปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการ 

  มีรูปแบบการให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน แต่มีการประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ 

  มีรูปแบบการให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน และไม่มีการประเมิน และไม่มีการปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการ 

 2 . 2  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ให้บริการ (5 ตัวช้ีวัด) 

มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ  ตามหลักการสวัสดิการสั งคมและสังคม
สงเคราะห์ และสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ  ตามหลักการสวัสดิการสั งคมและสังคม
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สงเคราะห์ แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ  ตามหลักการสวัสดิการสั งคมและสังคม
สงเคราะห์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบครบถ้วน 

  ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ  ตามหลักการสวัสดิการสั งคมและสังคม
สงเคราะห์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบบางส่วน 

  ไม่มีการแสดงกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ  ตามหลักการสวัสดิการสั งคมและสังคม
สงเคราะห์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปฏิบัติงานไม่
รับทราบ 

 2.3 การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการให้บริการ 
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการให้บริการ และมีการรายงานอย่างน้อย 1 
เรื่องต่อ 1 ปี 

  มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการให้บริการ 
 

  มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ให้บริการ 

  มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน 
  มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกระบวนการให้บริการ 
 2 . 4  ก า ร ให้ บ ริ ก า ร

รับเข้า (5 ตัวช้ีวัด) 
มีการพิจารณาเพ่ือจัดผู้ใช้บริการเข้าอาคารพักตามเกณฑ์
การพิจารณาคัดกรองจัดทําแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟ้ืนฟู
รายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ และดําเนินการเพ่ือให้ได้สิทธิ
สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ใช้บริการรายใหม่ 

  มีการพิจารณาเพ่ือจัดผู้ใช้บริการเข้าอาคารพักตามเกณฑ์
การพิจารณาคัดกรองจัดทําแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟ้ืนฟู
รายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ และดําเนินการเพ่ือให้ได้สิทธิ
สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของผู้ใช้บริการรายใหม่ 
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  มีการพิจารณาเพ่ือจัดผู้ใช้บริการเข้าอาคารพักตามเกณฑ์

การพิจารณาคัดกรองจัดทําแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟ้ืนฟู
รายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ และดําเนินการเพ่ือให้ได้สิทธิ
สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการรายใหม่ 

  มีการพิจารณาเพ่ือจัดผู้ใช้บริการเข้าอาคารพักตามเกณฑ์
การพิจารณาคัดกรองจัดทําแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟ้ืนฟู
รายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ และดําเนินการเพ่ือให้ได้สิทธิ
สวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ใช้บริการรายใหม่ 

  มีการพิจารณาเพ่ือจัดผู้ใช้บริการเข้าอาคารพักตามเกณฑ์
การพิจารณาคัดกรองจัดทําแฟ้มรายบุคคล โปรแกรมฟ้ืนฟู
รายบุคคลโดยทีมสหวิชาชีพ และดําเนินการเพ่ือให้ได้สิทธิ
สวัสดิการ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ใช้บริการรายใหม่ 

 2.5 การดูแลประจําวัน 
(4 ตัวช้ีวัด) 

มีการจัดระบบพ่ีเลี้ยงสําหรับช่วยผู้ใช้บริการรายใหม่ในการ
ปรับตัว 

  มีการจัดหาเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวสําหรับผู้ใช้บริการ
ครบร้อยละ 100 

  มีการจัดอาหารเพียงพอตามหลักโภชนาการและมีอาหาร
เฉพาะสําหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจําตัว 

  มีการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการให้ได้รับการดูแล
ความสะอาดตามความเหมาะสมและเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิด
อุบัติเหตุต้องได้รับการดูแลทันต่อเหตุการณ์ ได้รับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น พบแพทย์ หรือพาไปสถานพยาบาลเมื่อ
จําเป็น 
 

 2.6 การรักษาพยาบาล 
(4 ตัวช้ีวัด) 

มีแฟ้มประวัติบันทึกสุขภาพรายบุคคล 

  ได้รับการรักษาพยาบาลและจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อย่างเหมาะสม 

  มีการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลหรือโรคติดต่อ
ตลอดจนกําจัดพาหะนําโรคต่างๆ 

  มีการส่งเสริมสุขภาพให้สุขศึกษาและกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพตามความเหมาะสมเป็นประจํา 

 2 . 7  ก า ร ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางการ
แพทย์ (4 ตัวช้ีวัด) 

มีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยกระบวนการจิต
บําบัด 

  มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยกระบวนการ
กิจกรรมบําบัด 
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  มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยกระบวนการอา

ชีวบําบัด 
  มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยกระบวนการ

กายภาพบําบัด 
 2 . 8  ก า ร ฟื้ น ฟู

สมรรถภาพทางการ
ศึกษา (5 ตัวช้ีวัด) 

มีการจัดทําหลักสูตรทักษะชีวิตในชีวิตประจําวัน 

  มีการเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ชีวิตเบ้ืองต้น 
  ดําเนินการฝึกทักษะชีวิตเบ้ืองต้น 
  ฝึกทดลองทักษะชีวิตกับบุคคลภายนอก 
  มีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย 
 2 . 9  ก า ร ฟื้ น ฟู

สมรรถภาพทางอาชีพ
(5 ตัวช้ีวัด) 

ได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 

  มีระบบการคัดเลือกประเมินความสามารถ 
  มีการทดลองปฏิบัติงานและประเมินผล 
  มีการจัดหางานที่ก่อให้เกิดรายได้ 
  สามารถเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต 
 2 . 1 0  ก า ร ฟื้ น ฟู

สมรรถภาพทางสังคม
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการออกแบบกิจกรรมทางสังคมสําหรับภายในและเตรียม
ความพร้อมออกสู่สั งคมภายนอกที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ 

  มีการออกแบบกิจกรรมทางสังคมสําหรับภายในและเตรียม
ความพร้อมออกสู่สังคมภายนอกที่หลากหลาย 

  มีการออกแบบกิจกรรมทางสั งคมสําหรับภายในที่
หลากหลายและสอดคล้องกับผู้ใช้บริการ 

  มีกิจกรรมทางสังคมสําหรับผู้ใช้บริการ 
  ไม่มีกิจกรรมทางสังคม 
 2 . 11  การ จํ าหน่ า ย  

( 5 ตัวช้ีวัด) 
อัตราการเสียชีวิต ต่อปีไม่เกินร้อยละ 15 

  อัตราการหลบหนีของคนเร่ร่อนไม่เกิน ร้อยละ 10 
  มีการส่งต่อ / แลกเปลี่ยนผู้ใช้บริการระหว่าง สถานแรกรับ 

/ สถานสงเคราะห์ 
  มีการแสดงความจํานงขอลาออก 
  มีการส่งกลับประเทศภูมิลําเนาตามบันทึกข้อตกลง เรื่อง : 

การดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน 
กรณีการค้าเด็กและหญิง 
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 2.12 การส่งเสริมและ

สนั บ สนุ น ใ ห้ บุ ค ค ล 
ค ร อ บ ค รั ว  ชุ ม ช น 
องค์กร และสถาบันมี
ส่ ว น ร่ ว ม ในก า ร จั ด
สวัสดิการสังคม  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนอย่าง
น้อยปีละ 1 เรื่อง 

  มีภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
องค์กร 

  มีการส่งเสริมอาสาสมัครเข้าร่วมในการให้บริการ 
  มีกิจกรรมร่วมกับประชาคมในชุมชนที่องค์กรต้ังอยู่อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
  มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 
ด้านที่ 3  คุณภาพ
การให้บริการ (6 
อ งค์ ป ร ะ กอบ  2 8 
ตัวชี้วัด 
 

3 . 1  ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ภายในกรอบเวลา ท่ี
กําหนด (5 ตัวช้ีวัด) 

มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมี
การดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 

  มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมี
การดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

  มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมี
การดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

  การกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณี  ปกติ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมี
การดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

  ไม่มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณี
ปกติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 3.2 การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง (3 ตัวช้ีวัด) 

มีการติดตามผลการให้บริการ และมีการนําผลการติดตาม
มาทําการประเมิน และวางแผนการดําเนินงานต่อไป และ
มีการปรับปรุง หรือให้บริการซ้ํา ในกรณีที่มีปัญหาในการ
ให้บริการเดิม 

  มีการติดตามผลการให้บริการ และมีการนําผลการติดตาม
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มาทําการประเมิน และวางแผนการดําเนินงานต่อไป 

  ไม่มีการติดตามผลการให้บริการ 
 3.3 การให้บริการที่ทัน

สถานการณ์ 
 (5 ตัวช้ีวัด) 

มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

  มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อ คิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 3.4 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (5 ตัวช้ีวัด) 

มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

  มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

   มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70  

  มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60  

  ไม่มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

 3 .5 การให้บริการที่
เป็นประโยชน์ในระดับ
สังคม (5 ตัวช้ีวัด) 

มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายระดับประเทศ และ
กฎหมายที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

  มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนทางสังคมเก่ียวกับประเด็น
ปัญหาทางสังคม 

  มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประชาชนเข้ามาทําความดีแบบ
จิตอาสา 

  มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมเห็นความสําคัญของจิต
อาสา 

  นําข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับสังคม 
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 3 . 6  ก า ร ป ร ะ ส า น

เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง าน ร่ ว ม กั บ
องค์กรภายนอก  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก ในการร่วมกัน
ดูแลผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิต 

  เปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม เข้าถึงข้อมูลประสบการณ์และ
เกิดการทํางานร่วมเพ่ือคนเร่ร่อน 

  ศึกษาร่วมกับชุมชนถึงสาเหตุ แนวทางการป้องกันและ
รูปแบบการอยู่ร่วมกับคนพิการทางจิต หรือ เกิดโครงการ
ร่วมระหว่างสถานแรกรับ / สถานสงเคราะห์กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้มีกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน 

  มีทีมสหวิชาชีพออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับองค์กรเครือข่าย 
  มีกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการดูแลคนพิการทางจิต 

การป้องกันความพิการทางจิต สิทธิและสวัสดิการของคน
พิการทางจิต และบุคคลเร่ร่อน 

 
(6) มาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนาอาชีพ    

คนพิการ สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทํามาตรฐานนี้ เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการให้บริการแก่ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ มี 2 
ด้าน 45 องค์ประกอบ 207 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  

 

ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ด้ า น ที่  1  ก า ร จั ด
องค์กรและการบริหาร 
(29 องค์ประกอบ 131 
ตัวช้ีวัด 

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริการสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยผู้บริหารระดับสูง
และบุคลากร มีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับและ
บุคลากรรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 

  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริการสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยผู้บริหารระดับสูง มี
การถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับและบุคลากรเป็นส่วน
ใหญ่ไม่รับรู้ 

  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริการสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยผู้บริหารระดับสูง 
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แต่ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากร 

  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ไม่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํานักบริการสวัสดิการสังคม 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

  ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 2.นโยบาย (5 ตัวช้ีวัด) มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ

กิจ และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ และ
บุคลากรส่วนใหญ่รับรู้ 

  มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ และ
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รับรู้ 

  มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ แต่ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากร 

  มีการกําหนดนโยบายแต่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ 

  ไม่มีการกําหนดนโยบาย 
 3 . วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ

เป้าหมาย(5 ตัวช้ีวัด) 
มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับทุก
กรอบนโยบายและมีการประชุมช้ีแจง 

  มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับทุก
กรอบนโยบาย แต่ไม่มีการประชุมช้ีแจง 

  มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่ครบทุกกรอบ
นโยบาย และมีการประชุมช้ีแจง 

  มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ไม่ครบทุกกรอบ
นโยบายแต่ไม่มีการประชุมช้ีแจง 

  ไม่มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 4.แผนงานและโครงการ

(5 ตัวช้ีวัด) 
มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างครบถ้วน และมีการประชุม
ช้ีแจง 

  มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างครบถ้วนแต่ไม่มีการประชุม
ช้ีแจง 

  มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายไม่ครบถ้วน และมีการประชุม
ช้ีแจง 

  มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมายไม่ครบถ้วน และไม่มีการประชุม
ช้ีแจง 
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  ไม่มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการ 
 5 การดําเนินงานตาม

แผนงานและโครงการ(5 
ตัวช้ีวัด) 

นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

  นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

  นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเห็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  ไม่มีการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ 
 6 . ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผล 
 

 6.1 ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประ เมิ นผลแผนง าน 
โครงการ (5 ตัวช้ีวัด) 

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการแล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข
ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเห็น
ร้อยละ 90 ของการดําเนินงานตามแผน 

  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการแล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข
ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเห็น
ร้อยละ 75 ของการดําเนินงานตามแผน 

  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการแล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไข
ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเห็น
ร้อยละ 50 ของการดําเนินงานตามแผน 

  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการท่ีชัดเจน แต่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

  ไม่มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการท่ีชัดเจน และไม่มีการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 

 6.2 การรับข้อร้องเรียน  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อ
ร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหาและป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําและแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียน
ทราบอย่างครบถ้วน 

  มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อ
ร้องเรียนมาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหาและป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา แต่แจ้งให้ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียน
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ทราบไม่ครบถ้วน 

  มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อ
ร้องเ รียนมาวิ เคราะห์  วางแผน  แก้ไขปัญหา  แต่
ดําเนินการไม่ครบทุกข้อร้องเรียน และมีการแจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนทราบ 

  มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อ
ร้องเ รียนมาวิ เคราะห์  วางแผน  แก้ไขปัญหา  แต่
ดําเนินการไม่ครบทุกข้อร้องเรียน และไม่มีการแจ้งให้
ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนทราบ 

  ไม่มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน 
 7 .ก า รป รั บ ป รุ ง แ ผน

ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
บุคลากร ผู้ใช้บริการและ
ชุมชน(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการประชุมปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
บุคลากร ผู้ใช้บริการ และชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  มีการประชุมปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
บุคลากร ผู้ใช้บริการ และชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  มีการประชุมปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
บุคลากร ผู้ใช้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  มีการประชุมปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
บุคลากร ผู้ใช้บริการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

  ไม่มีการประชุมปรับปรุงแผนร่วมกัน 
 8 . ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
(3ตัวช้ีวัด) 

มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสาขาการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์กร ขอบเขตการให้บริการ รูปแบบ และ
ลักษณะการให้บริการ บุคลากร ผู้ให้บริการ สิทธิและ
หน้าที่ผู้ใช้บริการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง
ให้ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไปรับทราบ 

  มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสาขาการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์กร ขอบเขตการให้บริการ รูปแบบ และ
ลักษณะการให้บริการ บุคลากร ผู้ให้บริการ สิทธิและ
หน้าที่ผู้ใช้บริการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
แต่ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ไม่รับทราบ 

  ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 
 1.โครงสร้างขององค์กร

(5 ตัวช้ีวัด) 
 มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและบุคลากรมีความเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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   มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 

หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน แต่ไม่
เป็นลายลักษณ์อักษรและบุคลากรมีความเข้าใจบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

   มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ครบถ้วนบางส่วน และ
บุคลากรมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเอง 

  มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจ
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 

   ไม่มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมาย
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากร 

 2.การพัฒนาบุคลากร  
 1. การพัฒนาบุคลากร 

(4 ตัวช้ีวัด) 
  มีแผนพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ ฝึกอบรม หรือ
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึกในการให้บริการตาม
สาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่างน้อย 1 หลักสูตร
ต่อ 1 คน ต่อ 1 ปีและดําเนินการได้ครบถว้น 

   ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ ฝึกอบรม หรือ
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ จิตสํานึกในการให้บริการตาม
สาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่างน้อย 1 หลักสูตร
ต่อ 1 คน ต่อ 1 ปีและดําเนินการได้ครบถ้วน 

   ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ ฝึกอบรม หรือ
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ 

   ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ 
 2.คุณสมบัติของบุคลากร

ผู้ให้บริการ(5 ตัวช้ีวัด) 
มี บุ ค ล า ก ร ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี มี วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 

   มี บุ ค ล าก รผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี มี วุ ฒิ ก า ร ศึ กษ า  และ
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

   มี บุ ค ล าก รผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี มี วุ ฒิ ก า ร ศึ กษ า  และ
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
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ละ 80 

   มี บุ ค ล าก รผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี มี วุ ฒิ ก า ร ศึ กษ า  และ
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

   มี บุ ค ล าก รผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี มี วุ ฒิ ก า ร ศึ กษ า  และ
ประสบการณ์ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

 3 .การ คัดสรร เตรี ยม
ความพร้ อมและการ
ประเมินผลการทํางาน 
บุคลากร(5 ตัวช้ีวัด) 

มีหลีกเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเป็นบุคลากรที่ชัดเจน 
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ัน 

   มีการประกาศรับสมัครบุคลากรผู้ให้บริการอย่างเป็น
ทางการ 

   มีการทดลองงานและประเมินผลงานก่อนบรรจุ
บุคลากรผู้ให้บริการ 

  มีการปฐมนิเทศงานพนักงานผู้ให้บริการทุกราย 
  มีการประเมินอย่างเป็นระบบเพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 
 4.การเสริมสร้างขวัญ

แ ล ะ กํ า ห ลั ง ใ จ ข อ ง
บุ คล าก รผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  
(5 ตัวช้ีวัด) 

 มีระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรมและ
เป็นที่ยอมรับของบุคลากรผู้ให้บริการ 

  บุคลากรผู้ ให้บริการ มีอํานาจในการตัดสินใจตาม
บทบาทหน้าที่ 

   มีการให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ให้บริการอย่างเป็นธรรม 
และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรผู้ให้บริการ 

   มีเบ้ียเลี้ยง ค่าตําแหน่งแก่บุคลากรผู้ให้บริการ 
   มีสวัสดิการในการทํางาน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 1.ข้อมูลสารสนเทศและ

การจัดเก็บ(3 ตัวช้ีวัด) 
 มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เก่ียวข้องและฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นระบบเป็น
ปัจจุบัน 

  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่
เก่ียวข้องและฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นระบบแต่ไม่
เป็นปัจจุบัน 

   ไม่มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
 2.การใช้ข้อมูลเพ่ือการ

เผยแพร่กับผู้ที่เก่ียวข้อง
(3 ตัวช้ีวัด) 

 มีการแจ้งให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงกฎหมาย 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ หน่วยบริการภายนอก และ
เครือข่ายรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 
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   มีการแจ้งให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องทราบถึงกฎหมาย 

ระเบียบ แนวปฏิบัติ รับรู้เพียงบางส่วน 
   ไม่มีการแจ้ง 
 3 .  ข้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ

ผู้ใช้บริการ(5 ตัวช้ีวัด) 
 มีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ได้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 

  การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ได้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

  การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ได้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

  การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ได้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

  การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้ได้ คิดเป็นตํ่ากว่าร้อยละ 60 

 4.การรักษาความลับของ
ข้อมูล(2 ตัวช้ีวัด) 

มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการและดําเนินการตามระบบการรักษาความลับ 

  ไม่มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ 

 1 . 4  ห ลั ก ป ฏิ บั ติ ที่ ดี  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดี ที่พึงปฏิบัติในการบริหาร 
และการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และมีวิธีการ
ควบคุมเพ่ือให้มีการบังคับใช้และมีการปฏิบัติตาม 

  มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดี ที่พึงปฏิบัติในการบริหาร 
และการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร มีการปฏิบัติ
ตาม แต่ไม่มีวิธีการควบคุมบังคับใช้ 

  มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดี ที่พึงปฏิบัติในการบริหาร 
และการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร มีมาตรการ
ควบคุม แต่มีการการปฏิบัติเพียงบางส่วน 

  ไม่มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดี ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และไม่มีการปฏิบัติ 

 1.5 ระบบการเงินและ
บัญชี(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการตรวจสอบระบบ ระบบการเงินและบัญชี โดย
ผู้สอบบัญชี 

  มีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร 
  มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติในการเบิกจ่ายเงิน 
  มีการจัดทํางบประมาณประจําปีตามแผนงานและ
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โครงการอย่างครบถ้วน 

  มีการจัดทํางบประมาณประจําปี 
 1 . ค ว า ม เ พี ย ง พ อ  

(5 ตัวช้ีวัด) 
มีพ้ืนที่สําหรับผู้ใช้บริการทํากิจกรรมต่างๆ ตามประเภท
ที่ ให้บริการอย่างเหมาะสม มี พ้ืนที่ ใ ช้สอยเพียงพอ 
ตลอดจนอาคารพักเพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการ มีการ
แยกส่วนการบริหารและการบริการอย่างชัดเจน 

  มีพ้ืนที่สําหรับผู้ใช้บริการทํากิจกรรมต่างๆ ตามประเภท
ที่ ให้บริการอย่างเหมาะสม มี พ้ืนที่ ใ ช้สอยเพียงพอ 
ตลอดจนอาคารพักเพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการ ไม่มีการ
แยกส่วนการบริหารและการบริการอย่างชัดเจน 

  มีพ้ืนที่สําหรับผู้ใช้บริการทํากิจกรรมต่างๆ ตามประเภท
ที่ ให้บริการอย่างเหมาะสม มี พ้ืนที่ ใ ช้สอยเพียงพอ 
ตลอดจนอาคารพักไม่เพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการ ไม่มี
การแยกส่วนการบริหารและการบริการอย่างชัดเจน 

  มีพ้ืนที่สําหรับผู้ใช้บริการทํากิจกรรมต่างๆ ตามประเภท
ที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มีพ้ืนที่ใช้สอยไม่ ตลอดจน
อาคารพักไม่เพียงพอสําหรับผู้ใช้บริการ ไม่มีการแยก
ส่วนการบริหารและการบริการอย่างชัดเจน 

 2 .ค ว า มปล อด ภั ย ( 5 
ตัวช้ีวัด) 

มีการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และมีการ
ช้ีแจงเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย การรักษาความ
ปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินให้ บุคลากรส่วนใหญ่ใน
หน่วยงานรับทราบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

  มีการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และมีการ
ช้ีแจงเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย การรักษาความ
ปลอดภัยและเหตุฉุก เฉินให้ บุคลากรบางส่วนใน
หน่วยงานรับทราบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

  มีการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ ไม่มีการ
ช้ีแจงเก่ียวกับการป้องกันอัคคีภัย การรักษาความ
ปลอดภัยและเหตุฉุก เฉินให้ บุคลากรบางส่วนใน
หน่วยงานรับทราบและบํารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานบางส่วน 

  มีระบบรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ แต่
อุปกรณ์ไม่พร้อม 

  ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่  
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 3 .  อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น

อั ค คี ภั ย แ ล ะ ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม บุ ค ล า ก ร  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีการทดสอบ 
ป้องกันและฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องด้านอัคคีภัย 
และเหตุฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอปีละ 1 ครั้ง 

  มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีการทดสอบ 
ป้องกันและฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องด้านอัคคีภัย 
และเหตุฉุกเฉิน 2 ปีต่อครั้ง  

  มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีการทดสอบ 
ป้องกัน และเหตุฉุกเฉิน ไม่มีการฝึกอบรมบุคลากรท่ี
เก่ียวข้อง 

  มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
  ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
 4. การมีส่วนร่วมของ 

บุคลากรและผู้ใช้บริการ
(3 ตัวช้ีวัด) 

บุคลากรที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในการระบุ หรือ เสนอประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับ
อัคคีภัย ความปลอดภัยแลเหตุฉุกเฉิน 

  บุคลากรที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการ
ระบุ หรือ เสนอประเด็นที่เก่ียวข้องกับอัคคีภัย ความ
ปลอดภัยแลเหตุฉุกเฉิน 

  ไม่มีบุคลากรท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ล่วงหน้า และไม่มีผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม 

 5 .  ความปลอดภัยใน
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ( 4 
ตัวช้ีวัด) 

มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โดยมีข้อตกลงร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมของสถาน
สง เคราะห์  มีแผนงาน  การ ดํา เ นินงาน  ติดตาม 
ประเมินผล และการปรับปรุงงาน 

  มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โดยมีข้อตกลงร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมของสถาน
สง เคราะห์  มีแผนงาน  การ ดํา เ นินงาน  ติดตาม 
ประเมินผล และการปรับปรุงงาน 

  มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โดยมีข้อตกลงร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมของสถาน
สงเคราะห์ แต่ไม่มีแผนงาน การดําเนินงาน แต่ไม่มีการ
ติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงงาน 
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  ไม่มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย โดยมีข้อตกลงร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานสงเคราะห์ 

 6 .  ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน(5 ตัวช้ีวัด) 

มีระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความปลอดภัย 
ในทรัพย์สินผู้ใช้บริการ มีการช้ีแจงผู้ใช้บริการส่วนใหญ่
ได้รับทราบ 

  มีระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความปลอดภัย 
ในทรัพย์สินผู้ใช้บริการ มีการช้ีแจงผู้ใช้บริการบางส่วน
ได้รับทราบ 

  มีระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความปลอดภัย 
ในทรัพย์สินผู้ใช้บริการ ไม่มีการช้ีแจงผู้ใช้บริการได้รับ
ทราบ 

  ไม่มีระเบียบและกฎเกณฑ์ มี เพียงการช้ีแจงจาก
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

  ไม่มีระเ บียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความ
ปลอดภัย ในทรัพย์สินผู้ใช้บริการ 

 7 . วั ส ดุ  ค รุ ภั ณ ฑ์  
(3 ตัวช้ีวัด) 

มีการจัดซื้อสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตรงตามความจําเป็น
ของหน่วยงานและมีระบบจัดทํารายงานของสิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์เพ่ือการตรวจสอบ 

  มีการจัดซื้อสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตรงตามความจําเป็น
ของหน่วยงาน ไม่มีระบบจัดทํารายงานของสิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์เพ่ือการตรวจสอบ 

  มีการจัดซื้อสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ตรงตามความ
ต้องการเป็นส่วนใหญ่   และไม่ระบบจัดทํารายงานของ
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือการตรวจสอบ 

  มีการจัดซื้อสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ตรงตามความ
ต้องการเป็นส่วนใหญ่   และไม่ระบบจัดทํารายงานของ
สิ่งของ  

 8 .  สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก(5 ตัวช้ีวัด) 

-มีทางลาดสําหรับรถเข็น 

  -มีแสงสว่างที่เพียงพอ 
  -มีห้องนํ้าที่ถูกสุขลักษณะ 
  -มีราวจับตามทางเดิน และไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน 
  -มีเครื่องมือ เทคโนโลยี อํานวยความสะดวกสําหรับคน

พิการ/เด็กพิการ 
 9 .  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  

(5 ตัวช้ีวัด) 
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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  -มีความสะดวก 
  -มีป้ายช่ือ ป้ายเตือน และป้ายสัญลักษณ์ที่จําเป็น 
  -มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ 
  -มีสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม และบํารุงรักษาให้อยู่ใน

สภาพใช้งานได้ 
ด้ า น ที่  2  ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร  
(16 องค์ประกอบ  76
ตัวช้ีวัด 

2 . 1  รู ป แ บ บ ก า ร
ให้บริการ(5 ตัวชี้วัด) 

มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน มีการประเมินรูปแบบการให้บริการอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง และมีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 

  มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน มีการประเมิน แต่ไม่มีความถ่ีที่แน่นอน และมี
การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 

  มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน แต่ไม่มีการประเมิน และไม่มีการปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการ 

  มีรูปแบบการให้บริการท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน แต่มีการประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ 

  มีรูปแบบการให้บริการท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน และไม่มีการประเมิน ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการ 

 2 . 2  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ให้บริการ(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ไม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

  ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการ
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบถ้วน 

  ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการ
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สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบบางส่วน 

  ไม่มีการแสดงกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการ ตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคม 

 1.การส่งเสริมสุขภาพ  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการวางแผนส่งเสริมสุขภาพร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ
บุคลากรด้านสุขภาพและผู้ที่เก่ียวข้อง 

  มีการดําเนินการตามแผน 
  มีการติดตาม ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง

ผู้ใช้บริการบุคลากรสุขภาพ 
  มีการปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมหรือแผนการส่งเสริม

สุขภาพ 
  ผู้ใช้บริการมีช่องทางเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การดุแล

สุขภาพ 
 2.การรักษาพยาบาล  

(4 ตัวช้ีวัด) 
มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์  บุคลากรทาง
การแพทย์  และมีการบันทึก  มีการ ติดตาม  การ
ประเมินผล ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 100 

  มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์  บุคลากรทาง
การแพทย์  และมีการบันทึก  มีการ ติดตาม  การ
ประเมินผล ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 80 

  มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์  บุคลากรทาง
การแพทย์  และมีการบันทึก  มีการ ติดตาม  การ
ประเมินผล ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า 60 

  มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์  บุคลากรทาง
การแพทย์  และมีการบันทึก  มีการ ติดตาม  การ
ประเมินผล ผู้ใช้บริการตํ่ากว่า 60 

 3. การพยาบาลฉุกเฉิน
แ ล ะ ก า ร ส่ ง ต่ อ ท า ง
การแพทย์(3 ตัวช้ีวัด) 

มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินได้
ตลอดเวลา โดยบุคลากรด้านสุขภาพ และมีกลไกการส่ง
ต่อแพทย์ 

  มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินได้
ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่บุคลากรทางด้าน
สุขภาพ และมีกลไกการส่งต่อแพทย์ 

  ไม่มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉิน 
 4. การส่งเสริมและการ

ฟื้ น ฟุ ส ม ร ถ ภ า พ  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการประ เ มินความ ต้องการทาง ด้ านการ ฟ้ืน ฟู
สมรรถภาพของผู้ใช้บริการ 

  มีการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ 
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  มีอุปกรณ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 
  มีกลไกที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ส่งเสริมและ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
  มีการประเมินความก้าวหน้าในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ใช้บริการ 
 5. การจัดการเร่ืองยา

และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์(5 ตัวช้ีวัด) 

มีระบบในการจัดเก็บยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดย
มีการวางแผน มีระบบทะเบียนการจัดเก็บ จ่าย และ
ปรับปรุงตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน มีการกําหนดระเบียบ
การใช้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

  มีระบบในการจัดเก็บยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดย
มีการวางแผน มีระบบทะเบียนการจัดเก็บ จ่าย และ
ปรับปรุงตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน แต่ไม่มีการกําหนด
ระเบียบการใช้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

  มีระบบในการจัดเก็บยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดย
ไม่มีการวางแผน มีระบบทะเบียนการจัดเก็บ จ่าย แต่ไม่
มีปรับปรุงตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีการกําหนด
ระเบียบการใช้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

  มีระบบในการจัดเก็บยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดย
ไม่มีการวางแผน ไม่มีระบบทะเบียนการจัดเก็บ จ่าย แต่
ไม่มีปรับปรุงตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีการกําหนด
ระเบียบการใช้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

  ไม่มีระบบในการจัดเก็บยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
และยาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ 

 6. การป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้ การฝึกทักษะการป้องกัน
โรคและอุบัติเหตุ และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ผู้ใช้บริการและบุคลากรส่วนใหญ่รับทราบ 

  มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ แต่ไม่มีการอบรมให้ความรู้ การฝึกทักษะการ
ป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ผู้ ใ ช้บริการและบุคลากร
บางส่วนรับทราบ 

  มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันโรคและ
อุบัติเหตุ แต่ไม่มีการอบรมให้ความรู้ การฝึกทักษะการ
ป้องกันโรคและอุบัติเหตุ ผู้ ใ ช้บริการและบุคลากร
รับทราบ 
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  มีอุปกรณ์ป้องกันโรคและอุบัติเหตุ แต่ไม่มีการอบรมให้

ความรู้ 
  ไม่มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันโรคและ

อุบัติเหตุ และไม่มีการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะ 
 7. อาหาร(5 ตัวช้ีวัด) มีการประเมินความต้องการเบ้ืองต้น ทางโภชนาการ

ของผู้ใช้บริการ  
  มีแผนการจัดอาหารและโภชนาการตามผลการประเมิน 
  มีการจัดอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพโดยคํานึงถึงความ

ต้องการทางโภชนาการของผู้ใช้บริการ 
  ผู้ใช้บริการได้รับสารอาหารตามความต้องการทาง

โภชนาการเป็นรายบุคคล 
  มีบริการจัดอาหารตามความเ ช่ือทางศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 8. สุขาภิบาล อาหาร 

แ ล ะ ก า ร ซั ก ล้ า ง  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีแผนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพ 

  มีการจัดซื้อ จักเก็บ การเตรียมการและจัดการอาหาร
อย่างเหมาะสม 

  บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเร่ืองการสุขาภิบาลอาหาร
และการซักล้างที่ควบคุมการติดเช้ือ 

  โรงอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเป็นสัดส่วนชัดเจน 

 9 .  ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  
(5 ตัวช้ีวัด) 
 

มีการระบุแหล่งติดเช้ือ 

  บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดระบบการป้องกันการ
ติดเช้ือ 

  มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานป้องกันการติดเช้ือ 
  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันการติด

เช้ือ 
  มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานป้องกันการติดเช้ือ 
 10. การคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ 

  มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการให้
รับทราบ 

  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนได้
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ตามความต้องการ 

  มีการค้นหาความต้องการ/ความปรารถนาของผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายและมีการตอบสนองความต้องการตาม
ความสามารถขององค์กร 

  มีการดูแลในวาระสุดท้าย เปิดโอกาสให้ครอบครัว
ผู้ ใ ช้บริ การ มีส่ วนร่ วมความเ ช่ือทางศาสนาและ
วัฒนธรรม และตระหนักถึงสิทธิการตายอย่างมีศักด์ิศรี 

 2.4 การสนับสนุนให้
บุคคล ชุมชน องค์กร
และสถาบันมีส่วนร่วม
ในการ จัดส วัส ดิการ  
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายในชุมชน
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

  มีภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
องค์กร 

  มีการส่งเสริมอาสาสมัครเข้าร่วมในการให้บริการ 
  มิกิจกรรมร่วมกับประชาคมในรูปแบบที่องค์กรต้ังอยู่

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.5 การดําเนินการผลิต

ในโรงงาน (เฉพาะศูนย์
พัฒนาอาชีพคนพิการ) 
(5 ตัวช้ีวัด) 

มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตและดําเนินการ
ผลิตตามข้ันตอนครบถ้วน สมบูรณ์ และมีการติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

  มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตและดําเนินการ
ผลิตตามข้ันตอนครบถ้วน และมีการติดตามประเมินผล 

  มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างครบถ้วน  

  มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตครบถ้วน 
  ไม่มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตครบถ้วน 
  มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนอย่างครบถ้วน  
  มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตครบถ้วน 
  ไม่มีการกําหนดขั้นตอน กระบวนการผลิตครบถ้วน 
 

 (7) มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ สํานักบริการ
สังคม ส่วนมาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือมุ่งสู่
หน่วยงานต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ท้องถิ่นในการดําเนินงานจัด
สวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุแก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ ด้านการจัดการ มี 6 
องค์ประกอบ 23 ตัวช้ีวัด ด้านบริการ มี 6 ภารกิจ  46 องค์ประกอบ 355 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  

 

ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ด้านการจัดการ (6 
องค์ ป ระกอบ  2 3 
ตัวช้ีวัด) 

( 1 )  ก า ร กํ า ห น ด
ภ า ร กิ จ ข อ ง ศู น ย์
ข้อมูล (3 ตัวช้ีวัด) 

1.1 มีการกําหนดภารกิจของศูนย์ข้อมูลเป็นแหล่งหรือที่
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินข้อมูลใน
ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ เพ่ือถ่ายทอด เผยแพร่กับ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สูงอายุและผู้ที่
สนใจทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 มีการกําหนดภารกิจของศูนย์ข้อมูลเป็นแหล่งหรือที่ที่
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินข้อมูลใน
ด้านการจัดจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 
1.3  ไม่มีการกําหนดภารกิจของศูนย์ข้อมูล 

 (2) วัตถุประสงค์ของ
ศู น ย์ ข้ อ มู ล  ( 5 
ตัวช้ีวัด) 

2.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงานและ
บทบาท ที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ข้อมูล โดยผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ถ่ายทอด
แก่เจ้าหน้าที่ภายในและเครือข่ายองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้อง 
และเป็นที่รับรู้เป็นส่วนใหญ่ 
2.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงานและ
บทบาทที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ข้อมูล  โดยผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาการจัดบริหารสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ถ่ายทอด
แก่เจ้าหน้าที่ภายในและเครือข่ายองค์กรภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ส่วนใหญ่ไม่รับรู้ 
2.3 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงานและ
บทบาทที่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ข้อมูล โดยผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ไม่มีการ
ถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่ภายในและเครือข่ายองค์กรภายนอกที่
เก่ียวข้อง 
2.4 มีการกําหนดวัตถุประสงค์  แนวทางการดําเนินงานและ
บทบาทท่ีไม่สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ข้อมูล 
2.5 ไม่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการดําเนินงานและ
บทบาทของศูนย์ข้อมูล 

 ( 3 ) แ ผ น ง า น แ ล ะ
โครงการ (3 ตัวช้ีวัด) 

3.1  มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน และมีการประชุมช้ีแจง 
3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการ เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน แต่ไม่มีการประชุมช้ีแจง 
3.3 ไม่มีการจัดทําแผนงานหรือโครงการ 
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 (4 )การดําเ นินงาน

ตามแผนงานและ
โครงการ (5 ตัวช้ีวัด) 

4.1 นําแผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา  คิด
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4.2 นําแผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา  คิด
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3นําแผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4.4 นําแผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4.5 นําแผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็น
น้อยกว่า ร้อยละ 50 

 (5) การประเมินผล 
(5 ตัวช้ีวัด) 

5.1 มีการประเมินผลตามแผนงาน โครงการ แล้วนํามา
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 80 ตามแผนงาน 
5.2 มีการประเมินผลตามแผนงาน โครงการ แล้วนํามา
วิเคราะห์ปัญหา  วางแผนแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 70 ตามแผนงาน 
5.3 มีการประเมินผลตามแผนงาน โครงการ แล้วนํามา
วิเคราะห์ปัญหา  วางแผนแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 60 ตามแผนงาน 
5.4 มีการประเมินผลตามแผนงาน โครงการ แล้วนํามา
วิเคราะห์ปัญหา  วางแผนแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 50 ตามแผนงาน 
5.5 มีการประเมินผลตามแผนงาน โครงการ แล้วนํามา
วิเคราะห์ปัญหา  วางแผนแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นตํ่ากว่าร้อยละ 50 ตามแผนงาน 

 ( 6 ) เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ  ( 2 
ตัวช้ีวัด) 

6.1 มีการระบุเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลเป็นการ
เฉพาะ หรือ กําหนดกลุ่มงานของศูนย์พัฒนาการจัดบริการ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลเป็นการ
เฉพาะ 
6.2 ไม่มีการระบุเจ้าหน้าที่หรือกลุ่มงานของศูนย์พัฒนาการ
จัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
 

ภารกิจที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ( 4 องค์ประกอบ 24 ตัวช้ีวัด) 
ด้านการให้บริการ  
( 6  ภ า ร กิ จ  4 6 
องค์ประกอบ 355 
ตัวช้ีวัด) 

( 1 )  รู ป แ บ บ ก า ร
ให้บริการ (6 ตัวช้ีวัด) 

1.1มีการกําหนดรูปแบบขอบข่ายและหน้าที่ของกระบวนการ
ให้บริการข้อมูลที่แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่ถูกต้อง
เช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อ
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การจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ และมีการประเมินรูปแบบ
การให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการ 
1 . 2  มี ก า ร กํ าหนดรู ปแบบขอบข่ า ยและห น้ าที่ ข อ ง
กระบวนการให้บริการข้อมูลที่แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่
ถูกต้องเช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมและเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ และมีการ
ประเมินรูปแบบการให้บริการ แต่ไม่มีความถี่ที่แน่นอนในการ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
1 .3   มีการ กํ าหนดรูปแบบขอบข่ายและหน้าที่ ของ
กระบวนการให้บริการข้อมูลที่แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ เหมาะสม  ที่ ไม่ สอดคล้อง กับนโยบายและ
สถานการณ์ที่ถูกต้องเช่ือถือได้ และเป็นปัจจุบัน  มีการ
ประเมินรูปแบบการให้บริการ แต่ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการ 
1 .4  มีการกํ าหนดรูปแบบ  ขอบข่ าย  และหน้าที่ ของ
กระบวนการให้บริการข้อมูลที่แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ เหมาะสม  แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
สถานการณ์ปัจจุบัน มีการประเมินรูปแบบการให้บริการ แต่
ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
1 .5  มีการกํ าหนดรูปแบบ  ขอบข่ าย  และหน้าที่ ของ
กระบวนการให้บริการข้อมูลที่แสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ปัจจุบัน 
ไม่มีการประเมินรูปแบบการให้บริการ 
1.6 ไม่มีการกําหนดรูปแบบ  ขอบข่าย และหน้าที่ของ
กระบวนการให้บริการข้อมูลที่ชัดเจน ต้องรอให้ผู้มีอํานาจ
หรือผู้บริหารสั่งการและมอบหมายงานดังกล่าว 

 ( 2 )  ก ร ะบวนก า ร
ให้บริการ (6 ตัวช้ีวัด) 

2.1 มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อกําหนดช่องทางและ
แผนงานในการดําเนินงานให้บริการ มีการจัดทําสื่อที่
เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  มีการเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่รับรู้ 
2.2 มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือกําหนดช่องทางและ
แผนงานในการดําเนินงานให้บริการ มีการจัดทําสื่อที่
เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  มีการเผยแพร่แต่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่รับรู ้
2.3 มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือกําหนดช่องทางและ
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แผนงานในการดําเนินงานให้บริการ มีการจัดทําสื่อที่
เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  แต่ไม่มีการเผยแพร่ 
2.4 มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือกําหนดช่องทางและ
แผนงานในการดําเนินงานให้บริการ มีการจัดทําสื่อที่ไม่
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ไม่มีการเผยแพร่ 
2.5 มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือกําหนดช่องทางและ
แผนงานในการดําเนินงานให้บริการ ไม่มีการจัดทําสื่อ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2.6 ไม่มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายช่องทาง และแผนงานใน
การดําเนินงานให้บริการ ไม่มีการจัดทําสื่อเผยแพร่ 

 ( 3 )การปฏิ บั ติ ง าน
ต ามกระบวนกา ร
ให้บริการ(6 ตัวช้ีวัด) 

3.1 มีการทบทวนวิธีการ กําหนดทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละ
กระบวนการดําเนินงานอย่างครบถ้วนว่ายังคงเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และมีรายงาน 
3.2 มีการทบทวนวิธีการ กําหนดทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละ
กระบวนการดําเนินงานอย่างครบถ้วนว่ายังคงเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่
ไม่มีรายงาน 
3.3 มีการทบทวนวิธีการ กําหนดทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละ
กระบวนการดําเนินงานว่ายังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ครบถ้วน 
3.4 มีการทบทวนวิธีการ กําหนดทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละ
กระบวนการดําเนินงานว่ายังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์  ไม่ครบถ้วน ไม่มีการประเมินผล 
3.5 มีการทบทวนวิธีการ กําหนดทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละ
กระบวนการดําเนินงาน แต่ไม่สอดคล้อง ไม่ครบถ้วน ไม่มี
การประเมินผล 
3.6 ไม่มีการทบทวนวิธีการ กําหนดทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละ
กระบวนการดําเนินงาน 

 (4) การพัฒนาระบบ
รูปแบบการให้บริการ
(6 ตัวช้ีวัด) 

4.1 มีการนําข้อมูลที่ ได้จากการติดตาม ประเมินผลมา
ปรั บปรุ ง รู ปแบบกระบวนการป ฏิ บั ติ ง าน ใ ห้บริ ก า ร
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกระบวนการให้ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 100 
4.2 มีการนําข้อมูลที่ ได้จากการติดตาม ประเมินผลมา
ปรั บปรุ ง รู ปแบบกระบวนการป ฏิ บั ติ ง าน ใ ห้บริ ก า ร
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กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกระบวนการให้ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
4.3 มีการนําข้อมูลที่ ได้จากการติดตาม ประเมินผลมา
ปรั บปรุ ง รู ปแบบกระบวนการป ฏิ บั ติ ง าน ใ ห้บริ ก า ร
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกระบวนการให้ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
4.4 มีการนําข้อมูลที่ ได้จากการติดตาม ประเมินผลมา
ปรั บปรุ ง รู ปแบบกระบวนการป ฏิ บั ติ ง าน ใ ห้บริ ก า ร
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกระบวนการให้ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 
4.5 มีการนําข้อมูลที่ ได้จากการติดตาม ประเมินผลมา
ปรั บปรุ ง รู ปแบบกระบวนการป ฏิ บั ติ ง าน ใ ห้บริ ก า ร
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกระบวนการให้ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 
4.7 ไม่มีการนําข้อมูลที่ได้จากการติดตามประเมินผล มา
ปรั บปรุ ง รู ปแบบกระบวนการป ฏิ บั ติ ง าน ใ ห้บริ ก า ร
กลุ่มเป้าหมาย 

ภารกิจที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา( 4 องค์ประกอบ 24 ตัวช้ีวัด) 
 (1) รูปแบบการการ

ฝึกอบรม (6 ตัวช้ีวัด) 
1.1 มีการสังเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์  ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  กําหนดกระบวนการ  
แผนงาน  ทรัพยากรในการดําเ นินการฝึกอบรม  และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างครบถ้วน 
1.2 มีการสังเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์  ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  กําหนดกระบวนการ  
แผนงาน  ทรัพยากรในการดําเ นินการฝึกอบรม  และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่ครบถ้วน 
1.3 มีการสังเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์  ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  กําหนดกระบวนการ  
แผนงาน  ทรัพยากรในการดําเ นินการฝึกอบรม  และ
มอบหมายหน้าที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
1.4 มีการสังเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์  ความต้องการของ
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กลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กําหนดกระบวนการ  
แผนงานทรัพยากรในการฝึกอบรม มอบหมายหน้าที่ไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
1.5 มีการสังเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์  ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กําหนดกระบวนการ  
แผนงานทรัพยากรในการฝึกอบรม ไม่มีการมอบหมายหน้าที่
เป็นลายลักษณ์อักษร 
1.6 ไม่มีการสังเคราะห์ข้อมูล  สถานการณ์  ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

 ( 2 )  กระบวนกา ร
ฝึกอบรมและพัฒนา 
(5ตัวช้ีวัด) 

2.1 มีการดําเนินการตามกระบวนการและแผนงานที่กําหนด 
มีการบริหารทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย  หลักสูตร  
วิทยากร  สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้  วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาคารสถานที่  และการถ่ายทอดความรู้  มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ ดําเนินการตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามแผนงานที่กําหนด  
ดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนดร้อยละ 100 
2.2 มีการดําเนินการตามกระบวนการและแผนงานที่กําหนด 
มีการบริหารทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย  หลักสูตร  
วิทยากร  สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้  วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาคารสถานที่  และการถ่ายทอดความรู้  มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ ดําเนินการตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามแผนงานที่กําหนด  
ดําเนินการได้ตามแผนงานท่ีกําหนด คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
2.3 มีการดําเนินการตามกระบวนการและแผนงานที่กําหนด 
มีการบริหารทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย  หลักสูตร  
วิทยากร  สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้  วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาคารสถานที่  และการถ่ายทอดความรู้  มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ ดําเนินการตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามแผนงานที่กําหนด  
ดําเนินการได้ตามแผนงานท่ีกําหนด คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2.4 มีการดําเนินการตามกระบวนการและแผนงานที่กําหนด 
มีการบริหารทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย  หลักสูตร  
วิทยากร  สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้  วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาคารสถานที่  และการถ่ายทอดความรู้  มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ ดําเนินการตามช่วงเวลาที่
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กําหนดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามแผนงานที่กําหนด  
ดําเนินการได้ตามแผนงานท่ีกําหนด คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 
2.5 มีการดําเนินการตามกระบวนการและแผนงานที่กําหนด 
มีการบริหารทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย  หลักสูตร  
วิทยากร  สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้  วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาคารสถานที่  และการถ่ายทอดความรู้  มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ ดําเนินการตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามแผนงานที่กําหนด  
ดําเนินการได้ตามแผนงานท่ีกําหนด คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

 ( 3 )การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล 
(6 ตัวช้ีวัด) 

3.1 มีการดําเนินการตามกระบวนการและแผนงานที่กําหนด 
มีการบริหารทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย  หลักสูตร  
วิทยากร  สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้  วัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมอาคารสถานที่  และการถ่ายทอดความรู้  มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละกระบวนการ ดําเนินการตามช่วงเวลาที่
กําหนดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมตามแผนงานที่กําหนด  
ดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนด คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 
60 
3.2 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน
และกระบวนการทํางานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผู้เก่ียวข้องสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตาม
แผนงาน 
3.3 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน
และกระบวนการทํางานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผู้เก่ียวข้องสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตาม
แผนงาน 
3.4 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน
และกระบวนการทํางานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผู้เก่ียวข้องสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตาม
แผนงาน 
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3.5 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน
และกระบวนการทํางานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผู้เก่ียวข้องสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตาม
แผนงาน 
3.6 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนงาน
และกระบวนการทํางานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ผู้เก่ียวข้องสามารถนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตาม
แผนงาน 

 ( 4 )  ก า ร นํ า ผ ล
ตรวจสอบ  ติดตาม 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ม า
วางแผน  ปรับปรุ ง
แก้ไข  (6 ตัวช้ีวัด) 

4 .1  มีการนําผลการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล 
กระบวนการและแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาแล้วนํามา
วิเคราะห์  วางแผน  แก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา 
และปรับปรุงกระบวนการและแผนงานให้ดีขึ้น ครบถ้วนทุก
กระบวนการและแผนงาน ดําเนินการได้ร้อยละ 100 
4 .2  มีการนําผลการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล 
กระบวนการและแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาแล้วนํามา
วิเคราะห์  วางแผน  แก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ํา มี
การปรับปรุ งกระบวนการและแผนงาน  ครบถ้วนทุก
กระบวนการและแผนงานเป็นส่วนใหญ่ ดําเนินการได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
4 .3  มีการนําผลการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล 
กระบวนการและแผนงานฝึกอบรม แล้วนํามาวิเคราะห์ 
วางแผนแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ํา ไม่ครบถ้วนทุกกระบวนการ
และแผนงาน และมีการปรับปรุงกระบวนการและแผนงาน 
ดําเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.4 มีการนําผลการตรวจสอบ ติดตาม  ประเมินผล  
กระบวนการและแผนงานฝึกอบรมมาวิเคราะห์ แต่ไม่ครบทุก
กระบวนการและแผนงาน (เกิน 60 เปอร์เซ็นต์) และนํามา
วางแผนแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ํา  ดําเนินการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
4.5 มีการนําผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
กระบวนการและแผนงานมาวิเคราะห์เป็นส่วนน้อย  และมี
การนําผลการประเมินผลมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา  
ดําเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 70 
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4.6 ไม่มีการนําผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
กระบวนการและแผนงานมาวิเคราะห์ 

ภารกิจที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้( 4 องค์ประกอบ 24 ตัวช้ีวัด) 
 ( 1 )  รู ป แ บ บ ก า ร

ให้บริการ (6 ตัวช้ีวัด) 
1.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ  ประมวลความรู้  การพัฒนา  การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ และมีการจัดแสดง
เน้ือหาเหล่าน้ัน  อย่างน้อย 2 รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หรือกับสถาบันอ่ืน  
มีการประเมินรูปแบบการให้บริการอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง  
และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
1.2 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ  ประมวลความรู้  การพัฒนา  การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ และมีการจัดแสดง
เน้ือหาเหล่าน้ัน  อย่างน้อย 2 รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หรือกับสถาบันอ่ืน  
มีการประเมินรูปแบบการให้บริการ และปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ แต่ไม่มีความถี่ที่แน่นอน 
1.3 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ  ประมวลความรู้  การพัฒนา  การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ และมีการจัดแสดง
เน้ือหาเหล่าน้ัน  อย่างน้อย2รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หรือกับสถาบันอ่ืน 
แต่ไม่มีการประเมินและไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ 
1.4 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ  ประมวลความรู้  การพัฒนา  การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับ
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นโยบายและสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ และมีการจัดแสดง
เน้ือหาเหล่าน้ัน  อย่างน้อย2รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หรือกับสถาบันอ่ืน มี
การประเมินรูปแบบการให้บริการและปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ 
1.5 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ  ประมวลความรู้  การพัฒนา  การจัดบริการ
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ที่แสดงถึงองค์ความรู้ที่มาจาก
ประสบการณ์ด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายและสถานการณ์ปัจจุบันในพ้ืนที่ และมีการจัดแสดง
เน้ือหาเหล่าน้ัน  อย่างน้อย2รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้และการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หรือกับสถาบันอ่ืน 
ไม่มีการประเมินรูปแบบการให้บริการและปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการ 
1.6 ไม่มีการวิเคราะห์ประมวลความรู้  การพัฒนาการ
จัดบริการสวัสดิการผู้สูงอายุ ไม่มีรูปแบบการจัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

 ( 2 )  ก ร ะบวนก า ร
ให้บริการ (6 ตัวช้ีวัด) 

2.1 มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอนและวิธีการ
ให้บริการ  ประกอบด้วย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดทําสื่อเพ่ือการเผยแพร่  การให้คําแนะนํา  และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร บุคลากรทุกคนรับรู้ 
2.2 มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอนและวิธีการ
ให้บริการ  ประกอบด้วย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดทําสื่อเพ่ือการเผยแพร่  การให้คําแนะนํา  และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร บุคลากรส่วนใหญ่รับรู้ 
2.3 มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอนและวิธีการ
ให้บริการ  ประกอบด้วย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดทําสื่อเพ่ือการเผยแพร่  การให้คําแนะนํา  และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร บุคลากรเพียงบางส่วนรับรู้ 
2.4 มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอนและวิธีการ
ให้บริการ  ประกอบด้วย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
จัดทําสื่อเพ่ือการเผยแพร่  การให้คาํแนะนํา  และแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้  แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน บุคลากร
เพียงบางส่วนรับรู้ 
2.5 ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการที่ชัดเจน แต่บุคลากรบางส่วนรับรู้ 
2.6 ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการที่ชัดเจนและบุคลากรไม่รับรู้ 

 ( 3 )การปฏิ บั ติ ง าน
ต ามกระบวนกา ร
ให้บริการ(6 ตัวช้ีวัด) 

3.1 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประ เ มินและป รับป รุงการปฏิ บั ติ งานตาม
กระบวนการให้บริการ และมีรายงานอย่างน้อย 2 เรื่องต่อปี 
3.2 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประ เ มินและป รับป รุงการปฏิ บั ติ งานตาม
กระบวนการให้บริการ และมีรายงานเพียง 1 เรื่องต่อปี 
3.3 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประเมิน แต่ไม่มีปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการให้บริการ 
3.4 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนให้บริการอย่างครบถ้วน  
แต่ไม่มีการประเมินปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ให้บริการ 
3.5 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนให้บริการ  แต่ไม่ครบถ้วน  
ไม่มีการประเมิน และปรับปรุง 
3.6 มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกระบวนการให้บริการ 

 ( 4 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความพึงพอใจและ
นํามาปรับปรุ ง  ( 6 
ตัวช้ีวัด) 

4.1 มีระบบการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้และมีการสรุปประมวลผล  วิเคราะห์ และวางแผน
แก้ไข  ปรับปรุ ง  การจัดบริการดํา เ นินการไ ด้ครบทุก
กระบวนการ คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
4.2 มีระบบการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้และมีการสรุปประมวลผล  วิเคราะห์ และวางแผน
แก้ไข  ปรับปรุ ง  การจัดบริการดํา เ นินการไ ด้ครบทุก
กระบวนการ คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
4.3 มีระบบการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้และมีการสรุปประมวลผล  วิเคราะห์ และวางแผน
แก้ไข  ปรับปรุ ง  การจัดบริการดํา เ นินการไ ด้ครบทุก
กระบวนการ คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
4.4 มีระบบการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้และมีการสรุปประมวลผล  วิเคราะห์ และวางแผน
แก้ไข  ปรับปรุ ง  การจัดบริการดํา เ นินการไ ด้ครบทุก
กระบวนการ คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
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4.5 มีระบบการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้และมีการสรุปประมวลผล  วิเคราะห์ และวางแผน
แก้ไข  ปรับปรุ ง  การจัดบริการดํา เ นินการไ ด้ครบทุก
กระบวนการ คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
4.6 มีระบบการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์
การเรียนรู้และมีการสรุปประมวลผล  วิเคราะห์ และวางแผน
แก้ไข  ปรับปรุ ง  การจัดบริการดํา เ นินการไ ด้ครบทุก
กระบวนการ คิดเป็นน้อยกว่า ร้อยละ 50 

ภารกิจที่ 4 ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน( 3 ด้าน  25 องค์ประกอบ 237ตัวช้ีวัด ) 
ด้ านที่  1  การ จั ด
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ก า ร
บ ริ ห า ร  ( 1 4 
องค์ประกอบ 138 
ตัวช้ีวัด) 

( 1 )  วิ สั ยทั ศ น์และ
พันธกิจ (5 ตัวช้ีวัด) 

1.1 มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานท่ีสังกัด (สํานักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ) โดย
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร มีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุก
ระดับ และบุคลากรรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 

 ( 2 )  น โ ย บ า ย  ( 5 
ตัวช้ีวัด) 

2.1 มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจ และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ และบุคลากรส่วน
ใหญ่รับรู้ 

 ( 3 )  วั ต ถุ ป ร ะส งค์ 
เป้าหมาย(5 ตัวช้ีวัด) 

3.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่สอดคล้องกับทุก
กรอบนโยบาย และมีการประชุมช้ีแจง 

 ( 4 )  แผนง านและ
โครงการ (5 ตัวช้ีวัด) 

4 .1 มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการเ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายอย่างครบถ้วนและมีการประชุมช้ีแจง 

 (5) การปฏิบัติตาม
แ ผ น ง า น แ ล ะ
โครงการ (5 ตัวช้ีวัด) 

5.1 นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

 ( 6 )  ก า ร ติ ด ต า ม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ( 1 5 
ตัวช้ีวัด) 

6.1 การติดตามประเมินผลแผนงานและโครงการ 
  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา  และ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 90 ของ
การดําเนินงานตามแผน 
6.2 การปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่างผู้บริการ บุคลากร
ผู้ใช้บริการและชุมชน 
  มีการประชุมปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  
บุคลากร ผู้ใช้บริการ และชุมชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6.3 การรับข้อร้องเรียน 
มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อ
ร้องเรียนมาวิเคราะห์วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาซ้ํา และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้ร้องเรียนทราบ
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อย่างครบถ้วน 

 (7) โครงสร้างและ
บทบาทห น้ าที่  ( 5 
ตัวช้ีวัด) 

7.1 มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาท 
หน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และบุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของตนเอง 

 ( 8 )  บุ ค ล า ก ร ผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร  ( 2 0 
ตัวช้ีวัด) 

8.1 คุณสมบัติของบุคลากรผู้ให้บริการ 
 มีบุคลากรผู้ให้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์
ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
8.2 การคัดสรรเตรียมความพร้อมและการประเมินผลการ
ทํางานบุคลากรผู้ให้บริการ 
 มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเป็นบุคลากรอย่าง
ชัดเจน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ัน 
8.3 การพัฒนาบุคลากร 
 มีแผนพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ฝึกอบรม หรือการ
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ จิตสํานึกในการให้บริการตามสาขาสวัสดิการ
สังคมขององค์กรอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อ 1 คน ต่อ 1 ปี 
และดําเนินการได้ครบถ้วน 
8.4 การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจของบุคลากรผู้
ให้บริการ 
มีระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรม และเป็น
ที่ยอมรับของบุคลากรผู้ให้บริการ 
 
 

 ( 9 )  ระบบการ เ งิน
และบัญชี (5 ตัวช้ีวัด) 

9.1 มีการตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีโดยผู้สอบบัญชี 

 ( 10 )  ระบบ ข้อมู ล
ส า ร ส น เ ท ศ  ( 1 7 
ตัวช้ีวัด) 

10.1 ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวกับสาขา
สวัสดิการสังคมที่องค์กรจัดบริการ 
มีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ แหล่ง
จัดบริการภายนอก และเครือข่ายที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 
10.2 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการ 
 มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถนํามาใช้อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน และให้บุคลกรที่
เก่ียวข้องนํามาใช้ได้ 
10.3 การรักษาความลับของข้อมูลผู้ใช้บริการ 
 มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการและดําเนินการตามระบบการรักษาความลับ 
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10.4 ระบบสารสนเทศ 
มีการจัดทําระบบสารสนเทศฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ทันสมัย ซึ่งอาจอยู่ในรูปของเอกสาร หรืออิเล็กโทรนิกส์ 
เก่ียวกับองค์กรและการบริหาร การให้บริการ บุคลากร และ
ผลการดําเนินงานอย่างครบถ้วน และสามารถสืบค้นนํามา
อ้างอิงได้ 
10.5 การป้องกันข้อมูลสูญหาย 
มีระบบการป้องกันความสูญหาย ความเสียหายของข้อมูล 

 ( 1 1 )  ก า ร
ประชาสัม พัน ธ์  (3 
ตัวช้ีวัด) 

11.1 มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสาขาการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์กร ขอบเขตการให้บริการ รูปแบบและลักษณะ
การให้บริการ บุคลากรผู้ให้บริการ สิทธิและหน้าที่ผู้ใช้บริการ 
และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง และผู้ใช้บริการและ
บุคคลทั่วไปรับทราบ 

 (12) อาคารสถานท่ี
และความปลอดภัย 
(36 ตัวช้ีวัด) 

12.1 ความพอเพียง 
มีการแยกพ้ืนที่ฝ่ายการบริหารออกจากพ้ืนที่การให้บริการ
อย่างเป็นสัดส่วน 
12.2 ความปลอดภัย 
มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ให้เหมาะสมกับ
บริการที่ให้ หรือสภาพการใช้งาน 
12.2.1 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและการฝึกอบรมบุคลากร 
มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีการทดสอบ 
ป้องกันและฝึกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องด้านอัคคีภัย และ
เหตุฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ ปีละ 1 ครั้ง 
12.2.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้บริการ 
บุคลากรที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า 
และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการระบุ
หรือเสนอประเด็นที่เก่ียวกับอัคคีภัยความปลอดภัย และเหตุ
ฉุกเฉิน 
12.2.3 ความปลอดภัยในสภาพแวดล้อม 
 มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการด้าน
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ 
12.2.4 ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
มีระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินผู้ใช้บริการ มีการช้ีแจงผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ได้
รับทราบ 
12.3 สิ่งอํานวยความสะดวก 
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มีทางลาดสําหรับรถเข็น 

 (13) เครื่องมือและ
อุปกรณ์ (7 ตัวช้ีวัด) 

13.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ (ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมี
เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการบริการ) 
 มีแผนและการดําเนินการตามแผนในการบํารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ 
13.2 วัสดุครุภัณฑ์ 
 มีการจัดซื้อสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตรงตามความจําเป็นของ
หน่วยงาน และมีระบบจัดทํารายการของสิ่ งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพ่ือการตรวจสอบ 

  (14) หลักปฏิบัติที่ดี 
(5 ตัวช้ีวัด) 

14.1 มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหาร  
และการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรและมีวิธีการในการ
ควบคุม  เพ่ือให้มีการบังคับใช้ และมีการปฏิบัติตาม 

ด้ า น ที่  2  ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร  
(4 องค์ประกอบ 66 
ตัวช้ีวัด) 

( 1 )  รู ป แ บ บ ก า ร
ให้บริการ (5 ตัวช้ีวัด) 

1.1 มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน  มีการประเมินรูปแบบการให้บริการอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
1.2 รูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน  มีการประเมิน แต่ไม่มีความถี่ที่แน่นอนและ
ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
1.3 รูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานแต่ไม่มีการประเมินและไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ 
1.4 มีรูปแบบการให้บริการท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานแต่มีการประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
1.5 มีรูปแบบการให้บริการท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงาน และไม่มีการประเมิน  ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการ 

 ( 2 )  ก ร ะบวนก า ร
ให้บริการ (5 ตัวช้ีวัด) 

2.1 มีการกําหนดกระบวนการ  ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
2.2 มีการกําหนดกระบวนการ  ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
และสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
2.3 ไม่มีการกําหนดกระบวนการ  ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
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อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงาน แต่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบครบถ้วน 
2.4 ไม่มีการกําหนดกระบวนการ  ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และกระบวนการสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงาน แต่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบบางส่วน 
2.5 ไม่มีการแสดงกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการ
ให้บริการตามหลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ปฏิบัติงานไม่รับทราบ 

 (3) การปฏิบัติงาน
ต ามกระบวนกา ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร  
(51 ตัวช้ีวัด ) 

3.1 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประเมิน และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแระบวน
การให้บริการ และมีรายงานอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 
3.2 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประเมิน และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแระบวน
การให้บริการ 
3.3 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน 
และมีการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ 
3.4 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน 
3.5 มีการปฏิบัติงานไม่เป็นตามกระบวนการให้บริการ 
การส่งเสริมสุขภาพ 
3.6 มีการวางแผนส่งเสริมสุขภาพร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ 
บุคลากรด้านสุขภาพ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.7 มีการดําเนินการตามแผน 
3.8 มีการติดตาม ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ใช้บริการ บุคลากรสุขภาพ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.9 ผู้ใช้บริการมีช่องทาง เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารการดูแล
สุขภาพ 
การส่งเสริมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
3.10 มีการประเมินความต้องการและความจําเป็นทางด้าน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ใช้บริการ 
3.11 มีการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการและตามความเห็นของแพทย์ 
3.12 มีอุปกรณ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพียงพอตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
3.13 มีกลไกที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
3.14 มีบุคลากรผู้ให้บริการด้านฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
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การรักษาพยาบาล 
3.15 มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์และมีการบันทึก มีการติดตามการประเมินผล
ผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 
3.16 มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์และมีการบันทึก มีการติดตามการประเมินผล
ผู้ใช้บริการเป็นส่วนน้อย 
3.17 มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์และมีการบันทึก  ไม่มีการติดตาม  การประเมินผล 
3.18 มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ 
3.19 ไม่มีการรักษาพยาบาล ใช้วิธีการประสานส่งต่อทาง
การแพทย์ 
การพยาบาลฉุกเฉินและการส่งต่อทางการแพทย์ 
3.20 มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินได้
ตลอดเวลา โดยบุคลากรด้านสุขภาพและมีกลไกการส่งต่อ
การแพทย์ 
3.21 มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินได้
ตลอดเวลา  โดยผู้ให้บริการที่ไม่ใช่บุคลากรด้านสุขภาพและมี
กลไกการส่งต่อการแพทย์ 
3.22 ไม่มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉิน 
การจัดการเร่ืองยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
3.23  มีระบบในการจัดเก็บยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
โดยมีการวางแผน มีระบบทะเบียนการจัดเก็บ จ่าย และ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
3.24 มีการกําหนดระเบียบการใช้ยา และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ 
3.25 มีบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพยาของ
ผู้ใช้บริการ 
3.26 มี อุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่ เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ และมีการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
3.27 มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ 
อาหาร 
3.28 มีการประเมินความต้องการเบ้ืองต้นทางโภชนาการของ
ผู้ใช้บริการ 
3.29 มีแผนการจัดอาหารและโภชนาการตามผลการประเมนิ 
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3.30 มีการจัดอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพโดยคํานึงถึงความ
ต้องการทางโภชนาการของผู้ใช้บริการ 
3.31 ผู้ใช้บริการได้รับสารอาหารตามความต้องการทาง
โภชนาการเป็นรายบุคคล 
3.32 มีบริการจัดอาหารตามความเช่ือทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 
สุขาภิบาลอาหารและการซักล้าง 
3.33 มีแผนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพ 
3.34 มีการจัดซื้อจัดเก็บ การเตรียมการ และจัดการอาหาร
อย่างเหมาะสม 
3.35 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร 
และการซักล้างที่ควบคุมการติดเช้ือ 
3.36 มีอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องประกอบอาหารท่ีสะอาดและการ
ซักล้างที่เหมาะสม 
3.37 โรงอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเป็นสัดส่วนชัดเจน 
การจัดการพฤติกรรมเสี่ยง 
3.38 มีระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยมี
การจัดทําแผนงาน การดําเนินงาน  การประเมินผลการ
ปรับปรุงระบบ และมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมดําเนินการและ
ติดตามผลตลอดเวลา 
3.39 มีระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยมี
การจัดทําแผนงาน  การดําเนินงาน  ไม่มีการประเมินผลการ
ปรับปรุงระบบ และมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมดําเนินการและ
ติดตามผลตลอดเวลา 
3.40 ไม่มีระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ โดย
มีการจัดทําแผนงาน  การดําเนินงาน  การประเมินผลการ
ปรับปรุงระบบ และมีบุคลากรผู้ให้บริการ ดําเนินการและ
ติดตามผล 
สภาพแวดล้อม 
3.41 มีการระบุแหล่งติดเช้ือ 
3.42 บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดระบบการป้องกันการ
ติดเช้ือ 
3.43 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานป้องกันการติดเช้ือ 
3.44 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันฯ 
3.45 มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานป้องกันฯ 
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ 
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3.46 มีระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ 
3.47 มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการให้
รับทราบ 
3.48 ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนได้
ตามความต้องการ 
3.49 มีการค้นหาความต้องการ/ ความปรารถนาของผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายและมีการตอบสนองความต้องการความสามารถ
ขององค์กร 
3.50 มีการดูแลในวาระสุดท้ายเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
ครอบครัวผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมตามความเช่ือทางศาสนา และ
วัฒนธรรมและตระหนักถึงสิทธิการตายอย่างมีศักด์ิศรี 

 (4) การสนับสนุนให้
บุ ค คล  ครอบครั ว 
ชุมชน  องค์กรและ
สถาบันมีส่วนร่วมใน
ก า ร จั ด ส วั ส ดิ ก า ร  
(5 ตัวช้ีวัด) 

4.1มีการประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายในชุมชนอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
4.2 มีภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
องค์กร 
4.3 มีการส่งเสริมอาสาสมัครเข้าร่วมในการให้บริการ 
4.4 มีกิจกรรมร่วมกับประชาคมในชุมชนท่ีองค์กรต้ังอยู่อย่าง
น้อยปีละ 1ครั้ง 
4.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 

 ( 1 )ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ภายในกรอบเวลาที่
กําหนด( 5 ตัวช้ีวัด) 

1.1 มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณี
ปกติ  อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ 
และมีการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 
1.2 มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณี
ปกติ  อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ 
และมีการดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 
1.3 การกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ  
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมี
การดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.4 การกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ  
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมี
การดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
1.5 ไม่มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณี
ปกติ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ( 2 )  การให้บริ การ
อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  

2.1 มีการติดตามผลการให้บริการ และมีการนําผลการ
ติดตามมาทําการประเมินและวางแผนการดําเนินงานต่อไป 
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(3 ตัวช้ีวัด) และมีการปรับปรุงหรือให้บริการซ้ํา ในกรณีที่มีปัญหาในการ

ให้บริการเดิม 
2.2 มีการติดตามผลการให้บริการ และมีการนําผลการ
ติดตามมาทําการประเมินและวางแผนการดําเนินงานต่อไป 
2.3 ไม่มีการติดตามผลการให้บริการ 

 (3) การให้บริการท่ี
ทั น ส ถ า น ก า ร ณ์  
(5 ตัวช้ีวัด) 

3.1 มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อคิดเป็น ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 
3.2 มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อคิดเป็น ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
3.3 มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อคิดเป็น ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
3.4 มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อคิดเป็น ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 
3.5 มีความพร้อมที่จะให้บริการ หรือส่งต่อน้อยกว่าร้อยละ 
60 

 (4 )  ความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  
(5 ตัวช้ีวัด) 

4.1 มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
4.2 มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
4.3 มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
4.4 มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ คิดเป็นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
4.5 ไม่มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

 (5) การให้บริการท่ี
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ร ะ ดั บ สั ง ค ม  
(5 ตัวช้ีวัด) 

5.1 มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายระดับประเทศและ
กฏหมายที่เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
5.2 มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนทางสังคมเก่ียวกับประเด็น
ปัญหาทางสังคม 
5.3 มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประชาชนเข้ามาทําความดี
แบบจิตอาสา 
5.4 มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมเห็นความสําคัญของจิต
อาสา 
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5.5 นําข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับสังคม 

 (6) ระบบมาตรฐาน
ภายใน (5 ตัวช้ีวัด) 

6.1 มีระบบกลไกในการประเมินมาตรฐานภายใน มีการ
ดําเนินการประเมินอย่างต่อเน่ือง และนําผลประเมินนําสู่การ
ปรับปรุงงานภายในของหน่วยงานได้เป็นส่วนใหญ่ 
6.2 มีระบบกลไกในการประเมินมาตรฐานภายใน มีการ
ดําเนินการประเมินอย่างต่อเน่ือง และนําผลประเมินนําสู่การ
ปรับปรุงงานได้บางส่วน 
6.3 มีระบบกลไกในการประเมินมาตรฐานภายใน มีการ
ดําเนินการประเมินอย่างต่อเน่ือง ไม่มีการนําผลประเมินนําสู่
การปรับปรุง 
6.4 มีระบบกลไกในการประเมินภายใน มีการดําเนินการ
ประเมินเป็นครั้งคราว 
6.5 ไม่มีระบบกลไกในการประเมินมาตรฐานภายใน 

 (7 )  การมีส่วนร่วม
จ า ก ชุ ม ช น  
(5 ตัวช้ีวัด) 

7.1 มีชุมชนเป้าหมายสามารถจัดทําแผนงานสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุและสามารถดําเนินกิจกรรมด้วยตนเองได้โดยการ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 
ชุมชนต่อปี 
7.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถจัดทําแผนงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเป็นแผนงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ชุมชนต่อปี 
7.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้ความร่วมมือ
และประชุมดําเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นส่วนใหญ่ 
7.4 องค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนให้ความร่วมมือประชุม 
และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นบางส่วน 
7.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้ความร่วมมือ
ประชุม แต่ไม่มีกิจกรรมเกิดขึ้น 

ภารกิจที่ 5 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน( 5 องค์ประกอบ 30 ตัวช้ีวัด) 
 ( 1 )  รู ป แ บ บ ก า ร

ให้บริการ(6 ตัวช้ีวัด) 
1.1 มีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
มีการกําหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงาน  ด้านการจัดสวัสดิการผู้สู งอายุในชุมชน 
ครอบคลุมทุกมิ ติและมีการ ช้ีแจงให้ผู้ปฏิบั ติงาน  และ
เครือข่ายทุกคนรับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมมีการประเมิน
และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.2 มีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
มีการกําหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงาน  ด้านการจัดสวัสดิการผู้สู งอายุในชุมชน 
ครอบคลุมทุกมิ ติและมีการ ช้ีแจงให้ผู้ปฏิบั ติงาน  และ
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เครือข่ายทุกคนรับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมมีการประเมิน
และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ไม่มีความถี่ที่แน่นอน 
1.3 มีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุ 
มีการกําหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงาน  ด้านการจัดสวัสดิการผู้สู งอายุในชุมชน 
ครอบคลุมทุกมิ ติและมีการ ช้ีแจงให้ผู้ปฏิบั ติงาน  และ
เครือข่ายทุกคนรับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมเพียงบางส่วน  
มีการประเมินและปรับปรุงรูปแบบไม่ครบถ้วน 
1.4 มีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุ  
มีการกําหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงานด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน แต่ไม่
ครอบคลุมทุกมิติ ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
เพียงบางส่วน มีการประเมินผล แต่ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบ 
1.5 มีการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุ  
มีการกําหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนงานด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน ไม่ครบ
ทุกมิติ และผู้ปฏิบัติงานและเครือข่าย ร่วมปฏิบัติงานบางส่วน 
ไม่มีการประเมินผล 
1.6 มีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์
ผู้สูงอายุ  มีการกําหนดรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมไม่ครบทุก
มิติ ไม่มีการรายงาน 

 ( 2 )  ก ร ะบวนก า ร
ให้บริการ (6 ตัวช้ีวัด) 

2.1 มีการมอบหมายการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตามกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมี
เครือข่าย ร่วมปฏิบัติงาน (นวัตกรรม 6 โครงการ) อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ครบถ้วนทันเวลา 
2.2 มีการมอบหมายการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตามกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมี
เครือข่าย ร่วมปฏิบัติงาน (นวัตกรรม 6 โครงการ) อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ 
ส่วนใหญ่ทันเวลา 
2.3 มีการมอบหมายการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
ตามกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมี
เครือข่าย ร่วมปฏิบัติงาน (นวัตกรรม 6 โครงการ) อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้
ล่าช้ากว่ากําหนดเวลา 
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2.4 มีการมอบหมายการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ตามกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมี
เครือข่าย ร่วมปฏิบัติงาน (นวัตกรรม 6โครงการ) และมีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการได้ล่าช้ากว่ากําหนดเวลา 
2.5 มีการมอบหมายการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ตามกระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมี
เครือข่าย ร่วมปฏิบัติงาน (นวัตกรรม 6โครงการ ) แต่
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลา
ที่กําหนด 
2.6 มีการมอบหมายการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
ตามกระบวนการข้ันตอนและระยะเวลาที่กําหนด แต่ไม่มีการ
ปฏิบัติงาน (นวัตกรรม 6  โครงการ) 

 (3) การปฏิบัติงาน
ต ามกระบวนกา ร
ให้บริการ (6 ตัวช้ีวัด) 

3.1 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประ เ มินและป รับป รุงการปฏิ บั ติ งานตาม
กระบวนการให้บริการ และมีรายงานครบทุกกระบวนการ 
3.2 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประ เ มินและป รับป รุงการปฏิ บั ติ งานตาม
กระบวนการให้บริการ และมีรายงานเป็นส่วนใหญ่ 
3.3 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประ เ มินและป รับป รุงการปฏิ บั ติ งานตาม
กระบวนการให้บริการ และมีรายงานเป็นส่วนน้อย 
3.3 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน
และมีการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ
บางกิจกรรม 
3.4 มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน 
แต่ไม่มีการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนให้บริการ 
3.5 มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกระบวนการให้บริการ 

 ( 4 )  ก า ร ติ ด ต า ม
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น  
(6 ตัวช้ีวัด) 

4.1 มีกระบวนการประเมินผลการจัดบริการ โดยมีการ
ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
4.2 มีกระบวนการประเมินผลการจัดบริการ โดยมีการ
ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 มีกระบวนการประเมินผลการจัดบริการ โดยมีการ
ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
4.4 มีกระบวนการประเมินผลการจัดบริการ โดยมีการ



 
 

3-91 

ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4.5 มีกระบวนการประเมินผลการจัดบริการ โดยมีการ
ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4.6 มีกระบวนการประเมินผลการจัดบริการ โดยมีการ
ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 50 

 (5) การนําไปขยาย
ผ ล ใ น พ้ื น ที่ อ่ื น  
(6 ตัวช้ีวัด) 

5.1มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํา
รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนไปใช้ในการ
จัดบริการผู้สูงอายุได้โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่า 1 ชุมชนต่อ 1 ปี 
5.2 มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนไปใช้ใน
การจัดบริการผู้สูงอายุได้โดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น  1 
ชุมชนต่อปี 
5.3 มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนไปใช้ใน
การจัดบริการผู้สูงอายุได้โดยใช้งบประมาณของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ท้องถิ่นจึงสามารถดําเนินการได้ 
5.4 มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนไปใช้ใน
การจัดบริการผู้สูงอายุ แต่ไม่สามารถดําเนินการได้โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.5 มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นํารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนไปใช้ใน
การจัดบริการผู้สูงอายุ แต่ท้องถิ่นไม่ดําเนินการ 
5.6ไม่มีการส่งเสริม  สนับสนุน ในการขยายผล 

ภารกิจที่ 6 ศูนย์บริการให้คําปรึกษาและส่งต่อ (4 องค์ประกอบ 16 ตัวช้ีวัด) 
 (1)  รูปแบบการให้

คํ า ป รึ ก ษ า  
(3 ตัวช้ีวัด) 

1.1มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญ ด้านการจัดสวัสดิการ
สังคม  สามารถให้คําปรึกษาในสถาบันและในชุมชนเป็นราย
ปัจเจก รายกลุ่ม 
1.2 มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญ ด้านการจัดสวัสดิการ
สังคม  สามารถให้คําปรึกษาในสถาบันและในชุมชนเป็นราย
ปัจเจก 
1.3 ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ ด้านการจัด
สวัสดิการสังคม 
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 (2) การให้คําแนะนํา

และคําปรึกษาทาง
โทรศัพท์ (5 ตัวช้ีวัด) 

2.1 มีระบบและระเบียบการรับโทรศัพท์เพ่ือการให้คําแนะนํา 
คําปรึกษา และบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการเบ้ืองต้น และนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ วางแผน และนําสู่การแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบอย่างครบถ้วน 
2.2 มีระบบและระเบียบการรับโทรศัพท์เพ่ือการให้คําแนะนํา 
คําปรึกษา และบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการเบ้ืองต้น และนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ วางแผน และนําสู่การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที  
ไม่มีการแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
2.3 มีระบบและระเบียบการรับโทรศัพท์เพ่ือการให้คําแนะนํา 
คําปรึกษา และบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการเบ้ืองต้น และนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ วางแผน และนําสู่การแก้ไขปัญหาได้บางส่วน 
2.4 มีระบบและระเบียบการรับโทรศัพท์ เพ่ือการให้
คําแนะนํา คําปรึกษา และบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการเบ้ืองต้น 
2.5 ไม่มีระบบและระเบียบการรับโทรศัพท์ เพ่ือการให้
คําแนะนํา คําปรึกษา 

 (3) การเข้าถึงระบบ
ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า  
(5 ตัวช้ีวัด) 

3.1 มีบุคลากรท่ีพร้อมให้คําปรึกษา ในสถาบันอย่างน้อย 2 
ครั้ง/สัปดาห์ 
3.2 มีบุคลากรท่ีพร้อมให้คําปรึกษา ในชุมชนอย่างน้อย 2 
ครั้ง/ชุมชน/เดือน 
3.3 มีการจัดกิจกรรม เพ่ือการแก้ไขหรือปรับพฤติกรรมใน
สถาบันอย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน 
3.4 มีการสนับสนุนการทํากิจกรรมร่วมในชุมชน 
3.5 มีการสรุปและประเมินผล การให้คําปรึกษา 
 

 (4) การประสานส่ง
ต่อ (3 ตัวช้ีวัด) 

4.1 มีระบบการประสานส่งต่อที่ชัดเจน ด้านเอกสารหลักฐาน 
บุคลากรที่จะนําส่ง รถยนต์พาหนะ และนํ้ามันเช้ือเพลิงที่
เ พียงพอ เ พ่ือนําสู่หน่วยบริการอ่ืน โดยมีการโทรศัพท์
ประสานหน่วยรับไว้เป็นการล่วงหน้า และมีการติดตามผล
และบนัทึกผลในประวัติผู้ใช้บริการอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.2 มีระบบการประสานส่งต่อที่ชัดเจน ด้านเอกสารหลักฐาน 
บุคลากรที่จะนําส่ง รถยนต์ พาหนะ และน้ํามันเช้ือเพลิงที่
เ พียงพอ เ พ่ือนําสู่หน่วยบริการอ่ืน โดยมีการโทรศัพท์
ประสานหน่วยรับไว้ล่วงหน้า 
4.3 ไม่มีระบบที่เก่ียวข้องกับการประสานส่งต่อ 
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 (8) มาตรฐานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการสําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก โดยปี 
2556 มีการปรับมาตรฐานใหม่ให้สามารถใช้กับสถานรองรับเด็กทุกประเภท โดยใช้คําย่อในช่ององค์ประกอบ
คือ หากมีคําว่า “อ่อน” ใช้กับสถานรองรับเด็กที่มีเด็กอายุ 0-6 ปี (โดยประมาณ) /หากมีคําว่า“โต” ใช้กับ
สถานรองรับเด็กที่มีเด็กอายุ 6-18 ปี (โดยประมาณ) 

มาตรฐานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก มี 5 ด้าน 37
องค์ประกอบ 322 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  

 

ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ 1 ด้าน
การ จัดองค์กรและ
ก า ร บ ริ ห า ร ( 1 2  
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  6 8  
ตัวช้ีวัด) 

1.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 
 

●  มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกันโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
●  มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่
สอดคล้องกันโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ 
●  มีการกําหนดปรัชญา และวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกัน
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
●  มีการกําหนดปรัชญา หรือวิสัยทัศน์โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
●  มีการกําหนดปรัชญา หรือวิสัยทัศน์ โดยผู้บริหาร 

 1.2 โครงสร้างบริหาร     ●  มีการจัดแบ่งสายบังคับบัญชาออกเป็นฝ่ายต่างๆ
อย่างน้อย 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสวัสดิการ
สงเคราะห์ 
●  มีแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติ
ได้จริง 
●  มีการจัดสรรตําแหน่งงานและมอบหมายงานอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร 
●  มีการติดตามความก้าวหน้าการทํางานของทุกคนใน
แต่ละฝ่าย 
●  มีการรายงานผลงานที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทุก
คนเป็นประจํา 

 1.3 ภาระผู้นํา             ●  มีการประเมินผู้บริหารโดยบุคลากรใช้แบบประเมิน
ภาวะผู้นํา อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 
●  ไม่มีการประเมินผู้บริหาร โดยบุคลากร 

 1.4 งบประมาณ 
1.4.1 มีค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงดูเด็กทุกคนอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม 

 
●  ค่าอาหาร/อาหารเสริม และอาหารกลางวัน 
●  ค่าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ประจําตัวเด็ก 
●  ค่ารักษาพยาบาล 
●  ค่าวัสดุอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ/การเรียนรู้ของเด็ก  
●  ค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษา/การฝึกอาชีพ (สําหรับ
เด็ก 3-18ปี) 
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  ค่าตรวจวิ นิจฉัยโรคและผลทางห้องปฏิบั ติการ 
(สําหรับทารก-3ปี) 

 1.4.2 เงินเดือนค่าจ้าง
แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
บุคลากร 

●  มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
●  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน/การเลื่อนระดับ 
ตามระเบียบราชการ 
●  มีการจัดสรรเงินเดือนและค่าจ้างค่าตอบแทนพิเศษ 
ค่าล่วงเวลาตามระเบียบราชการ 
●  มีสวัสดิการที่จําเป็นให้ (เช่น บ้าน ค่าที่พัก ค่า
รักษาพยาบาล ทุนการศึกษาเป็นต้น) 
●  มีการสร้างขวัญกําลงัใจแก่บุคลากร 

 1.5 การสร้างเครือข่าย 
การดําเนินงาน            

●  มีคณะกรรมการเครือข่าย มีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม การดําเนินงาน การติดตามผล และการ
ปรับปรุงงานอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
●  มีคณะกรรมการเครือข่าย มีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม การดําเนินงาน และการติดตามผล อย่างมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย แต่ไม่มีการปรับปรุงงาน 
●  มีคณะกรรมการเครือข่าย มีแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และการดําเนินงาน อย่างมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย แต่ไม่มีการติดตามผล  
●  มีคณะกรรมการเครือข่าย มีโครงการ กิจกรรม การ
ดําเนินงาน อย่างมีส่วนร่วมของเครือข่าย  
●  มีการจัดต้ังคณะกรรมการเครือข่าย 

 1.6 การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ 

●  มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับขอบเขตการให้บริการ 
รูปแบบและลักษณะการให้บริการ และบุคลากรผู้
ให้บริการขององค์กร 
●  มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ใช้บริการขององค์กร 
●  มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร 
●  มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับจํานวนของผู้ใช้บริการ
ขององค์กรทุก 1 เดือน 
●  ไม่มีการประชาสัมพันธ์โดยตรงและ/หรือแอบแฝง
เก่ียวกับองค์กรและ/หรือผู้ใช้บริการขององค์กร ร่วมกับ
ธุรกิจและ/หรือสินค้าประเภทใด 

 1 . 7  ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
วิชาการแก่สังคม 

●  มีศูนย์ / แหล่งการเรียนรู้สําหรับบุคคลภายใน/
ภายนอกท่ีสามารถเข้ามาแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ 
*ศูนย์เรียนรู้ หมายถึง แหล่งที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้
บุคคล สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่าง
กว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการ
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก
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และเยาวชน 
●  มีการให้ความรู้แก่ชุมชน สังคม 
●  เป็นแหล่งฝึกงานสําหรับผู้ที่สนใจ 
●  มีส่วนร่วมกับเครือข่ายในการจัดบริการสังคม 
●  มีส่วนผลักดันนโยบายด้านการพัฒนาเด็ก 

 1.8 การบริหารจัดการ
ค ว า ม เ ส่ี ย ง  เ พ่ื อ
ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 

●  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในองค์กร มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง มีการดําเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม มีการ
ติดตามผล และมีการปรับปรุงลดความเสี่ยง 
●  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในองค์กร มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง มีการดําเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม และมี
การติดตามผล แต่ไม่มีการปรับปรุงลดความเสี่ยง 
●  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในองค์กร มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง มีการดําเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม แต่ไม่
มีการติดตามผล  
●  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในองค์กร มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง และมีการดําเนินงานตามแผนบางกิจกรรม  
●  มีการวิเคราะห์ความเส่ียงในองค์กร แต่ไม่มีแผน
บริหารความเสี่ยง และมีการดําเนินงานเพ่ือลดความ
เสี่ยง 

 1 .9การปรับปรุ งและ
พัฒนาคุณภาพบริการ 

●  มีคณะกรรมการประเมินผลภายใน 
●  มีการประชุมการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ
ขององค์กร 
●  มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการขององค์กร
จากผลการประเมินภายนอก 
●  มีการถอดบทเรียนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
บริการขององค์กร 
●  มีการเผยแพร่บทเรียนการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพบริการขององค์กรให้บุคลากรภายในองค์กร
รับทราบ 

 1.10 ระบบสารสนเทศ 
1 . 1 0 . 1  ก า ร จั ด ทํ า
ฐานข้อมูลตัวเด็กอย่าง
ค ร บ ถ้ ว น ใ น ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ 
 

 
●  มีการจัดทําแก่เด็กทุกคน 
●  มีการจัดทําแก่เด็กจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
●  มีการจัดทําแก่เด็กจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
●  มีการจัดทําแก่เด็กจํานวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
●  มีการจัดทําแก่เด็กจํานวน ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
●  มีการจัดทําแก่เด็กจํานวน น้อยกว่าร้อยละ 50 
*ฐานข้อมูลตัวเด็ก ตามแบบฟอร์มที่ สญด. กําหนด 

 1 . 1 0 . 2  ก า ร จั ด ทํ า
ส า ร ส น เ ท ศ จ า ก
ฐานข้อมูลเด็ก 

●  มีการรวบรวมและจัดทําสารสนเทศ/รายงานจาก
ฐานข้อมูลเด็กที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นําไปใช้อ้างอิงใน
การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และนําไปเผยแพร่ 
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●  มีการรวบรวมและจัดทําสารสนเทศ/รายงานจาก
ฐานข้อมูลเด็กที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นําไปใช้อ้างอิงใน
การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย แต่ไม่มีการเผยแพร่ 
●  มีการรวบรวมและจัดทําสารสนเทศ/รายงานจาก
ฐานข้อมูลเด็กที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แต่ไม่มีการนําไปใช้
อ้างอิงในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย 
●  มีการรวบรวมและจัดทําสารสนเทศ/รายงานจาก
ฐานข้อมูลเด็กที่ถูกต้อง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน นําไปใช้
อ้างอิงในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และนําไป
เผยแพร่ 
●  มีการรวบรวมและจัดทําสารสนเทศ/รายงานจาก
ฐานข้อมูลเด็กที่ถูกต้อง แต่ไม่เป็นปัจจุบัน 

 1 . 1 0 . 3  ก า ร ป้ อ ง กั น
ข้อมูลหาย 

●  มีแผนการป้องกันข้อมูลของแต่ละฝ่ายในองค์กรสูญ
หาย 
●  มีกระบวนการป้องกันข้อมูลของแต่ละฝ่ายในองค์กร
สูญหาย 
●  มีการสํารองข้อมูลของแต่ละฝ่ายในองค์กรอย่างน้อย 
2 ชุด 
●  มีแผนการกู้คืนข้อมูลของแต่ละฝ่ายในองค์กรสูญ
หาย 
●  มีกระบวนการกู้คืนข้อมูลของแต่ละฝ่ายในองค์กร
สูญหาย 

 1 . 11  ข้ อมู ล เ ก่ี ยว กับ
กฎหมาย กฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

●  มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลความรู้ กฎ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน บุคลากรที่
เก่ียวข้องสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ และมีการเผยแพร่
ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
●  มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลความรู้ กฎ ระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถนํามาใช้อ้างอิงได้ แต่ไม่มีการเผยแพร่
ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
●  ไม่มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 1.12 การรักษาความลับ ●มีคําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและมีกระบวนการการ
รักษาความลับข้อมูลของเด็กและดําเนินการ 
●ไม่มีคําสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและไม่กระบวนการการ
รักษาความลับข้อมูลของเด็ก  หรือมีคําสั่ งแต่ง ต้ัง
ผู้รับผิดชอบและกระบวนการ แต่ไม่ดําเนินการ 

มาตรฐานที่ 2 ด้าน
บุ ค ล า ก ร ( 7 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  9 5 

2.1 การจัดสรรตําแหน่ง
งานตามความรับผิดชอบ 
โต  

● มีนักสังคมสงเคราะห์ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิก มีนักการศึกษา  มีผู้ช่วยพยาบาล  มีครู/ผู้สอน
เสริม 
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ตัวช้ีวัด) ● มีนักสังคมสงเคราะห์ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา

คลินิก มีนักการศึกษา  มีผู้ช่วยพยาบาล  
● มีนักสังคมสงเคราะห์ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิก ผู้ช่วยพยาบาล  
● มีนักสังคมสงเคราะห์ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิก แม่ครัว 
● มีนักสังคมสงเคราะห์  
ทุกตําแหน่งหากไม่มีวุฒิการศึกษาตรงจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางด้านน้ันๆ 

 2.1 การจัดสรรตําแหน่ง
งานตามความรับผิดชอบ 
อ่อน  

● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลิ นิกมี นักพัฒนาการเด็ก มีผู้ ช่วยพยาบาล  มี นัก
โภชนาการ 
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกมีนักพัฒนาการเด็ก  มีผู้ช่วยพยาบาล  
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกมีนักพัฒนาการเด็ก   
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิก  
● มีนักสังคมสงเคราะห์ 
ทุกตําแหน่งหากไม่มีวุฒิการศึกษาตรงจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางด้านน้ันๆ 

 2.1 การจัดสรรตําแหน่ง
งานตามความรับผิดชอบ 
โต-อ่อน  

● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลิ นิกมี นักพัฒนาการเด็กมีผู้ ช่ วยพยาบาล  มี นัก
โภชนาการ มีนักการศึกษา 
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกมีนักพัฒนาการเด็ก  มีผู้ช่วยพยาบาล มีนักการ
ศึกษา 
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกมีนักพัฒนาการเด็ก มีผู้ช่วยพยาบาล 
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิก มีนักพัฒนาการเด็ก 
● มีนักสังคมสงเคราะห์ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิก  
ทุกตําแหน่งหากไม่มีวุฒิการศึกษาตรงจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางด้านน้ันๆ 

 2.1 การจัดสรรตําแหน่ง
งานตามความรับผิดชอบ 
แรกรับและคุ้มครอง     

● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกนักกฎหมาย มีนักพัฒนาการเด็ก มีผู้ช่วยพยาบาล 
มีนักโภชนาการ มีนักการศึกษา  
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● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกนักกฎหมาย มีนักพัฒนาการเด็ก มีผู้ช่วยพยาบาล 
มีนักโภชนาการ  
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกนักกฎหมาย มีนักพัฒนาการเด็ก มีผู้ช่วยพยาบาล  
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกมีนักกฎหมาย มีนักพัฒนาการเด็ก  
● มีนักสังคมสงเคราะห์/ มีนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิกมีนักกฎหมาย  
ทุกตําแหน่งหากไม่มีวุฒิการศึกษาตรงจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางด้านน้ันๆ 

 2.1 การจัดสรรตําแหน่ง
งานตามความรับผิดชอบ 
พัฒนาและฟ้ืนฟู 

●  มี นักสั งคมสง เคราะห์จิ ต เวช /มี นักจิต วิทยา /
นักจิตวิทยาคลินิก มีนักพัฒนาการเด็ก มีพยาบาล มีนัก
โภชนาการ นักกิจกรรม 
●  มี นักสั งคมสง เคราะห์จิ ต เวช /มี นักจิต วิทยา /
นักจิตวิทยาคลินิก มีนักพัฒนาการเด็ก มีพยาบาล นัก
กิจกรรม 
●  มี นักสั งคมสง เคราะห์จิ ต เวช /มี นักจิต วิทยา /
นักจิตวิทยาคลินิก มีนักพัฒนาการเด็ก นักกิจกรรม 
●  มี นักสั งคมสง เคราะห์จิ ต เวช /มี นักจิต วิทยา /
นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรม 
●  มี นักสั งคมสง เคราะห์จิ ต เวช /มี นักจิต วิทยา /
นักจิตวิทยาคลินิก  
ทุกตําแหน่งหากไม่มีวุฒิการศึกษาตรงจะต้องผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางด้านน้ันๆ 
 

 2.2 บุคลากรผู้ใช้บริการ ● มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ตรงตามตําแหน่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
● มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ตรงตามตําแหน่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
● มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ตรงตามตําแหน่งคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
● มีบุคลากรผู้ให้บริการท่ีมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ70 
●มีบุคลากรผู้ให้บริการที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ตรงตามตําแหน่ง คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ70 

 2.3 สัดส่วนของบุคลากร
ที่ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงเด็กโต 

▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 20 คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 25 คน 
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▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 30 คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 35 คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก มากกว่า 35 คน 

 2.3.1 สัดส่วนของบุคลากร
ที่ ดูแลเด็ก/ พ่ีเลี้ยงเด็ก
อ่อน แรกเกิด – 12 เดือน  

▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 5  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 7  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 9  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 11  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก มากกว่า 11  คน 

 2.3.2 สัดส่วนของบุคลากร
ที่ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงเด็กเล็ก  
13 – 24 เดือน 
 

▪ พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 7  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 9  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 11 คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 14  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็กมากกว่า 14  คน 

 2.3.3 สัดส่วนของบุคลากร
ที่ดูแลเด็ก/พ่ีเลี้ยงเด็กเล็ก  
25 –36 เดือน 
 

▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 10  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 15  คน 
▪ พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 20  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 25  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็กมากกว่า 25  คน 

 2.3.4 สัดส่วนของบุคลากร
ที่ ดู แลเด็ก/พ่ี เลี้ ยงเด็ก
อนุบาล 3 - 6 ปี 
 

▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 15 คน 
▪ พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 20  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 25  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็ก 30  คน 
▪  พ่ีเลี้ยง 1 คน : เด็กมากกว่า 30  คน 

 2 . 4 คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
บุคลากรที่ ดู แลเด็ก/พ่ี
เลี้ยงเด็ก 

● จบปริญญาตรีด้านพัฒนาการเด็ก/ปฐมวัยหากมีวุฒิ
การศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป  ต้องผ่านการอบรมด้านดูแล
เด็กก่อนปฏิบัติงาน 
● มีความรู้และทักษะด้านพัฒนาการเด็ก  หรือมี
ประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็กมาก่อน 
● หากมีบุคลากรใหม่ ต้องผ่านการประเมินสุขภาพจิต 
จากหน่วยงานด้านสุขภาพจิตหรือผ่านการประเมิน
สุขภาพจิต โดยนักจิตวิทยาคลีนิคที่ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพ 
* ใช้แบบการประเมินบุคลิกภาพเบ้ืองต้น (MPI) 
* ใช้แบบการทดสอบพยาธิสภาพทางจิตเบ้ืองต้น (SCL 
90) 
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● มีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ของ
เจ้าหน้าที่ทุกคนต่อเน่ืองทุกปี 
*ใช้แบบประเมิน EQ กรมสุขภาพจิต 
● มีการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
*ใช้แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 

 2 .5 การเตรี ยมความ
พร้อมของบุคลากร 

● มีการทดลองงาน 
● มีการประเมินผลการทดลองงาน 
● มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
● มีการมอบหมายภาระงานโดยหัวหน้างาน 
● มีการอบรมความรู้เก่ียวกับการดูแลเด็กก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

 2.6 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

●มีการประเมินความต้องการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรทุกคน  
● มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกคน 
● มีการดําเนินการตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
แผน 
● มีการติดตามผลอย่างน้อยร้อยละ  30 ของการ
ดําเนินงาน 
● มีการปรับปรุงการดําเนินงานร้อยละ 20 ของการ
ติดตามผล 

 2.7 การสร้างความ 
สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ บังคับบัญชา บุคลากร
และเด็ก 
2.7.1 การสร้างความ 
สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ
บุคลากร 

 
 
 
 
● มีการกําหนดแผนงาน โครงการ การดําเนินงาน การ
ประเมินผล และการปรับปรุง 
● มีการกําหนดแผนงาน โครงการ การดําเนินงาน และ
การประเมินผล 
● มีการกําหนดแผนงาน โครงการ และการดําเนินงาน 
● ไม่มีแผนงาน มีแต่โครงการและการดําเนินงาน 
● มีแต่โครงการ 

 2.7.2 กา รส ร้ า ง ค ว าม 
สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ผู้
บุคลากรและเด็ก 

● มีการกําหนดแผนงาน โครงการ การดําเนินงาน การ
ประเมินผล และการปรับปรุง 
● มีการกําหนดแผนงาน โครงการ การดําเนินงาน และ
การประเมินผล 
● มีการกําหนดแผนงาน โครงการ และการดําเนินงาน 
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● ไม่มีแผนงาน มีแต่โครงการและการดําเนินงาน 
● มีแต่โครงการ 

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
สภาพแวดล้ อม (  4 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  2 5 
ตัวช้ีวัด) 

3.1  อาคาร สถานที่ 
 

● มีการแยกพ้ืนที่ฝ่ายบริหารออกจากพ้ืนที่การ
ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน 
● มีอาคารสําหรับให้บริการเฉพาะแต่ละอย่างเป็น
สัดส่วนและเพียงพอ 
● มีห้องแยกหรือพ้ืนที่เฉพาะสําหรับเด็กแรกรับและเด็ก
ป่วยเพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือโรค 
● มีพ้ืนที่เอนกประสงค์และเคร่ืองใช้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
เพ่ือการจัดกิจกรรมเหมาะสมสําหรับเด็ก  
● มีระบบการบํารุงรักษาความสะอาดตามหลัก
สุขาภิบาล 

 3 . 2  สิ่ ง อํ านวยความ
สะดวกและระบบรักษา 
3.2.1 ความเพียงพอต่อ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

 
 
● มีพัดลมหรือระบบระบายอากาศในอาคารพักที่ใช้
งานได้ 
● มียานพาหนะพร้อมนําส่งเด็กป่วยหรือบาดเจ็บ ตลอด 
24 ช่ัวโมง 
● มีเครื่องกรองนํ้าที่ได้มาตรฐาน 
● เด็กทุกคนมีเครื่องนอน  เครื่องนุ่งห่ม เครื่องบริโภค 
และอุปกรณ์ทํากิจกรรมที่ เหมาะสมกับวัยและถูก
สุขลักษณะ 
● เด็กทุกคนมีตู้หรือช้ันวางของเป็นสัดส่วน ใช้งานได้ 
หากมีกุญแจล็อคตู้ พ่อบ้าน/แม่บ้าน สามารถเปิด
ตรวจสอบอาวุธหรือยาเสพติดได้ 

 3.2.2 การบํารุงรักษา ● มีแผนและการดําเนินการตามแผนในการบํารุงรักษา 
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และมี
เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ 
●ไม่มีแผนมีแต่การดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์และอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ ดี ใช้งานได้ และ
เพียงพอต่อการให้บริการ 
●ไม่มีแผนมีแต่การดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แต่เครื่องมือและ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
●ไม่มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ 
●เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
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 3 .3  ระบบดู แลความ

ปลอดภัย 
● มีแผนในการดูแลความปลอดภัย และบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการวางแผนรักษาความปลอดภัย 
● มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนรักษาความปลอดภัย 
● มีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผน
รักษาความปลอดภัย 
● มีการติดตามผลการดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนรักษาความปลอดภัย 
● มีการปรับปรุงผลการดําเนินการตามโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนรักษาความปลอดภัย 

 3.4  สภาพแวดล้อม ● มีระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมและบํารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ 
● มีการจัดภูมิทัศน์ให้มีพ้ืนที่สีเขียว ให้มีความสวยงาม 
น่าอยู่ปลอดภัย 
● มีป้ายบอกทาง ป้ายบอกเตือน ป้ายบอกทิศทาง 
● มีบ่อดักไขมันที่ถูกต้องตามหลักกองสุขาภิบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 
● มีทางเดินและหลังคาทางเดิน (cover way) เช่ือมต่อ
ระหว่างอาคาร ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของ
หน่วยงาน 

มาตรฐานที่ 4 ด้าน
บริการและกิจกรรม
สํ า ห รั บ เ ด็ ก ( 1 1 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  9 4
ตัวช้ีวัด) 

4.1. บริการสังคม
สงเคราะห์ 
4.1.1 บริการสําหรับเด็ก
ใหม่ทุกราย 

 
 
● มีกระบวนการแรกรับ  การสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ 
ตลอดจนการประเมินด้านกาย ใจ สังคม นําข้อมูลมาวาง
แผนการช่วยเหลือ ดําเนินการตามแผน ติดตามผลและ
รายงานcase  
● มีกระบวนการแรกรับ  การสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ 
ตลอดจนการประเมินด้านกาย ใจ สังคม นําข้อมูลมาวาง
แผนการช่วยเหลือ ดําเนินการตามแผน มีการติดตาม
ประเมินผลแต่ไม่มีรายงานcase  
● มีกระบวนการแรกรับ  การสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ 
ตลอดจนการประเมินด้านกาย ใจ สังคม นําข้อมูลมาวาง
แผนการช่วยเหลือ ดําเนินการตามแผน แต่ไม่มีการ
ติดตามผลและไม่มีการรายงาน case 
● มีกระบวนการแรกรับ  มีการสัมภาษณ์  มีการวิเคราะห์
ตลอดจนการประเมินด้านกาย ใจ สังคม ไม่มีการนํา
ข้อมูลมาวางแผนการช่วยเหลือ ไม่มีการติดตามผลและ
ไม่มีการรายงานcase 
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● มีกระบวนการแรกรับ  มีการสัมภาษณ์  ขาดการ
วิเคราะห์ตลอดจนการประเมินด้านกาย ใจ สังคม ไม่ได้
นําข้อมูลกระบวนการรับเข้ามาวางแผนการช่วยเหลือ 
ไม่มีการดําเนินการตามแผนและไม่มีการติดตามผลและ
ไม่มีการรายงานcase  
 

 4.1.2 บริการสําหรับราย
เดิมทุกราย 

● มีแผนพัฒนาเด็กตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ 
● มีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กตามกระบวนการ
สังคมสงเคราะห์ 
● มีการติดตามประเมินผลเด็กที่ยังไม่พ้นอุปการะ 
● มีกระบวนการส่งเด็กคืนสู่ครอบครัวเดิม ครอบครัว
อุปการะหรือครอบครัวบุญธรรม 
● มีการติดตามเด็กที่พ้นอุปการะ 

 4.1.3 Case 
Conference  
*ต้องจัดให้ เ ด็กทุกราย 
อย่างน้อยรายละ 1 ครั้ง 

● มีการจัดประชุม Case Conference อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 
● มีการอภิปรายประเมินสภาพเด็กและปัญหาของเด็ก
แต่ละคนตามความรู้ของแต่ละวิชาชีพอย่างครบถ้วน 
● มีแผนการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับการอภิปราย
ประเมินสภาพเด็กและปัญหาของเด็กแต่ละคนตาม
ความรู้ของแต่ละวิชาชีพอย่างครบถ้วน 
● มีการมอบหมายงานแต่ละวิชาชีพตามแผนการ
ดําเนินงาน 
● มีรายงานการประชุม Case Conference ทุกคร้ัง 

 4.1.4 การรักษาสิทธิของ
เ ด็ ก ใ น ก า ร ไ ด้ รั บ  
การปกป้องคุ้มครองจาก
บุคคลห รือหน่วยงาน
ภายนอก 

● มีมาตรการรักษาสิทธิของเด็กในการได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
● มีกระบวนการรักษาสิทธิของเด็กในการได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
● ไม่มีกิจกรรมท่ีแสวงหาประโยชน์จากเด็กในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
● ไม่นําเรื่องราวหรือภาพของเด็ก ประชาสัมพันธ์คู่กับ
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
● ไม่ประชาสัมพันธ์โดยตรงหรือแอบแฝงเรื่องราวหรือ
ภาพของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกผ่านสื่อของ
องค์กร 

 4.2 บริการส่งเสริม/
กระตุ้นพัฒนาเด็ก 

● มีแผนส่งเสริมพัฒนาการเด็กรายบุคคลทุกราย 
● มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแผนส่งเสริม
พัฒนาการเด็กรายบุคคลทุกราย 
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● มีสภาพแวดล้อมในอาคารพักของเด็กที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
● มีการประเมินพัฒนาการเด็กทุกรายโดยใช้แบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ (Click  for  kids) ทุก 6 เดือนคร้ัง 
● มีการประเมินเชาวน์ปัญญาเด็กทุกรายโดยใช้แบบ
ประเมินเชาวน์ปัญญาเด็ก IQ ของกรมสุขภาพจิต อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 4.3 บริการสุขภาพ
อนามัย 

● มีแฟ้มบันทึกสุขภาพเด็กรายบุคคลทุกราย และมี
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
● มีการตรวจสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปแก่เด็กปกติทุก
ราย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 
แก่เด็กตํ่ากว่าเกณฑ์ทุกราย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
● มีการตรวจสุขภาพฟันเด็กทุกราย โดยทันตแพทย์ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
● มีการให้วัคซีนป้องกันโรคครบแก่เด็กทุกราย ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
● มีการช่ังนํ้าหนัก วัดส่วนสูงของเด็กทุกราย (เส้นรอบ
ศรีษะในเด็ก 0-1 ปี) อย่างน้อย 6 เดือนคร้ัง 

 4.4 บริการโภชนาการ ● มีการแสดงรายการอาหารประจําเดือนให้ เ ด็ก
รับทราบและแสดงความคิดเห็น 
● มีรายการอาหารประจําวันตามหลักโภชนาการครบ 
3 มื้อ และไม่ซ้ํากันในแต่ละสัปดาห์ 
● มีการจัดอาหารเฉพาะสําหรับเด็กป่วย หรือเด็กที่มีโรค
ประจําตัว และเด็กตํ่ากว่าเกณฑ์ 
● มีการจัดเก็บอาหารสดและแห้ง และภาชนะอย่างเป็น
สัดส่วน เป็นระเบียบ และตามหลักสขุาภิบาลอาหาร 
ตรวจสุขภาพประจําปี 
● ผู้ประกอบอาหารมีสุขอนามัยดี ไม่เป็นโรคติดต่อ 
และมีการรายงานตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหารทุกราย 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 4.5 บริการด้านการศึกษา 
อ่อน 

● มีแหล่งเรียนรู้แก่เด็กภายในหน่วยงาน เช่น  มุมความรู้ 
ห้องกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น 
● มีกิจกรรมภายในองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่
เด็กทุกรายเพ่ือเข้าสู่โรงเรียน 
● มีกิจกรรมภายนอกองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่
เด็กทุกรายเพ่ือเข้าสู่โรงเรียน 
● เด็กปฐมวัยปกติทุกรายได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
กระทรวงศึกษา 
● เด็กปฐมวัยทุกรายมีหนังสือเป็นของตนเอง 1 เล่ม 
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 4.5 บริการด้านการศึกษา 

โต 
 

● เด็กปกติทุกรายได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ก่อน
ระดับอุดมศึกษา) เป็นอย่างน้อยเด็กที่ไม่สามารถเข้าสู่
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการฝึกอาชีพ 
● มี แหล่ ง เ รี ยนรู้ แ ก่ เ ด็ กภายในหน่วยงาน  เ ช่น  
ห้องเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น 
● มีการสอนพิเศษทุกวันโดยครูหรืออาสาสมัครเพ่ือ
ยกระดับผลการเรียนของเด็ก 
● มีเด็กได้เป็นตัวแทนของสถานศึกษาที่สังกัดในการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือเป็นกรรมการนักเรียน 
● มีเด็กได้รับรางวัลต่างๆ เก่ียวกับการศึกษา 

 4.6 การสร้างความมี
วินัยในตนเอง 

● มีสภาเด็ก 
● มีการประชุมสภาเด็กและรายงานการประชุมทุกคร้ัง 
● มีกฏ ระเบียบ และข้อบังคับในการอยู่ในองค์กรและ
อาคารพัก 
● มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีวินัยในตนเองแก่
เด็ก 
● มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีวินัยในตนเองแก่
บุคลากร 

 4 . 7 บ ริ ก า ร ด้ า น
นันทนาการ 
 

● เด็กทุกรายได้ออกกําลังกาย เล่นกีฬา หรือกิจกรรมเข้า
จังหวะ กลางแจ้งทุกวัน 
● เด็กทุกรายได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชีวิต 
หรือ กิจกรรมสังคม เช่น กิจกรรมเข้าค่าย ทัศนศึกษา เป็น
ต้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
● เด็กทุกรายได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
เช่น จิตอาสา ศาสนกิจ เป็นต้น 
● มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกอาคารพักเพ่ือ
ความผ่อนคลาย สงบใจ หรือบันเทิง สําหรับเด็ก 
● เด็กทุกรายมีกิจกรรมนันทนาการหรืองานอดิเรกตาม
ความสนใจอย่างน้อย 1 อย่าง 

 4.8 กิ จ ก ร ร ม จ า ก
บุคคลภายนอกภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 

●กิจกรรมพัฒนาเด็กสู่ศักยภาพสูงสุด (self-actualization) 
● กิจกรรมฝึกอาชีพแก่เด็กภายในหรือภายนอกองค์กร 
● ให้ทุนการศึกษาหรือฝึกอาชีพแก่เด็ก 
● กิจกรรมเป็นผู้ช่วยพ่ีเลี้ยงเด็กอย่างน้อย 8 ช่ัวโมง 
● กิจกรรมเสริมความรู้หรือกิจกรรมทางวิชาการแก่เด็ก 

 4.9. บริการดูแลเด็กติด
เช้ือ HIV+/เอดส์ 

*ใช้เฉพาะกับสถานรองรับเด็กที่มีเด็กติดเช้ือ HIV+ /เอดส์

 4.9.1มีระบบรักษา
ความลับเด็ก 

 มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลของผู้
ติดเ ช้ือ เอชไอวี และดําเนินการตามระบบรักษา
ความลับ 
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 ไม่มีระบบหรือกระบวนการักษาความลับข้อมูลของผู้
ติดเช้ือเอชไอวี และไม่มีการดําเนินการตามระบบรักษา
ความลับ 

 4.9.2การดูแลด้าน
ร่างกาย  

 ดูแลเรื่องการรักษาความ สะอาด ร่างกายอย่าง
สม่ําเสมอ เช่น อาบนํ้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง แปรงฟัน
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  
 การรับประทานยาต้าน ตามเวลา เตรียมหักเม็ด ยา
ให้ ปลุก บอก เตือน ให้รับประทานยาให้ตรงเวลา  
 นอนหลับพัก ผ่อนอย่างเพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-
8 ช่ัวโมง  
 ออกกําลังกายให้พอเหมาะกับสภาพร่างกาย ผู้ที่ยัง
ไม่เคยออกกําลังกายควรเร่ิมต้นแต่เล็กน้อยแล้วค่อย ๆ 
เพ่ิมมากขึ้นเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้น  
 เมื่อมีอาการเจ็บป่วยรีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข แม้การเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย เช่น ไข้หวัด 
เพ่ือป้องกันโรคลุกลาม อันเป็นเหตุให้สุขภาพร่างกาย
อ่อนแอ  

 4.9.4 ให้การศึกษาเรื่อง
การป้องกันการติดเช้ือ
และแพร่กระจายเช้ือโรค
เอดส์อย่างถูกต้อง 

 สอนและบอกการป้องกันการติดเช้ือ ไม่ให้ใช้ของ
ร่วมกันกับคน อ่ืน และการดูแลความสะอาดเมื่อเป็น
ประจําเดือนโดยให้ เก็บผ้าอนามัยให้มิดชิด  
 สอนให้ระวังเรื่องการคบเพ่ือน ผู้ชายไม่ให้ไปมี
เพศสัมพันธ์กับเพ่ือนชาย 

 4.9.5 ด้านบุคลากรที่
ดูแลผู้เลี้ยงดูเด็กติดเช้ือ 
HIV+/เอดส์ 
 

 เป็นทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยอย่าน้อย  นักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล 
 มี ความรู้เก่ียวกับจิตวิทยาวัยรุ่น   
 มีความรู้เก่ียวการให้การปรึกษาพ้ืนฐาน และทักษะ
การปรึกษา  
 มีความรู้และทักษะเพ่ือถ่ายทอดเพ่ือให้เข้าใจเรื่อง
การกินยาอย่างต่อเน่ือง การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  
การป้องกันการรับและการถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีระหว่าง
คู่เพศสัมพันธ์ การสอนเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธ์ 
 ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเอดส์ 
อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

 4.9.6 มีการประเมินการ
ให้บริการผู้ติเช้ือ เอชไอวี 

 ผู้ติดเช้ือเอชไอวียอมรับความเจ็บป่วยเร้ือรังของตน 
และมีเป้าหมายความหวังในอนาคต รวมทั้งการมีชีวิตยืน
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ทุกปี 

 
ยาว ร้อยละ 100 
 ผู้ ติดเช้ือเอชไอวีมีความเป็นอิสระ ดูแลตนเองได้ 
รวมทั้งสามารถรับผิดชอบในการรักษาของตนเองและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจร้อยละ 100 
 ผู้ติดเช้ือเอชไอวีมีการส่งต่อบริการด้านสุขภาพจิตใน
เวลาเดียวกับบริการด้านการแพทย์ร้อยละ 100 
 ผู้ ติดเช้ือเอชไอวีมีการฝึกทักษะชีวิตต่างๆ ( เ ช่น 
เป้าหมายด้านการศึกษา การฝึกอบรมในการทํางาน)
ร้อยละ 100 
 ผู้ ติดเช้ือเอชไอวีได้รับการดูแลด้านการแพทย์ที่
ครอบคลุมและต่อเน่ืองร้อยละ 100 

 4.10 การคืนเด็กสู่ครอบครัว
หรือสังคม 
4.10.1 เด็กอ่อน 
 

 
 
● มีกระบวนการคืนเด็กสู่ครอบครัว 
● มีการเย่ียมบ้านเด็กที่สามารถติดตามครอบครัวได้ทุกราย 
● มีการหาครอบครัวอุปการะหรือครอบครัวบุญธรรมแก่เด็ก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
● มีกระบวนการเตรียมตัวเด็กและครอบครัวก่อนคืนสู่
ครอบครัว 
● มีรายงานการติดตามผลหลังจากท่ีเด็กคืนสู่ครอบครัว อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 4.10.2 เด็กโต ● มีกระบวนการคืนเด็กสู่ครอบครัวหรือสังคม  
● มีการหาครอบครัวอุปการะหรือจําหน่ายเด็กสู่ครอบครัว
เดิมหรือญาติหรือพ้นจากอุปการะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
● มีการเย่ียมบ้านเด็กที่สามารถติดตามครอบครัวได้ทุกราย 
● มีกระบวนการเตรียมตัวเด็กก่อนคืนสู่ครอบครัวหรือสังคม 
● มีกระบวนการเตรียมตัวครอบครัวเด็กก่อนคืนสู่ครอบครัว
หรือนายจ้างก่อนคืนสู่สังคม 

 4.11 การประเมินความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ต่ อ ก า ร
ให้บริการขององค์กร 

● การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานรองรับ
เด็กคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
● การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานรองรับ
เด็กคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
● การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานรองรับ
เด็กคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
●  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานรองรับ
เด็กคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
●  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในสถานรองรับ
เด็กคิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 70 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านตัว
เด็ก(3 องค์ประกอบ 

5.1 พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
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40 ตัวช้ีวัด) 5.1.1 เด็กกลุ่มปกติอ่อน ● มีเด็กที่มีนํ้าหนักตามเกณฑ์** ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

●  มีเด็กที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์** ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
●  (อายุ 0-1 ปี) มีเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์** ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  
(อายุ 1-6 ปี) มีสัดส่วนรูปร่างสมวัย (ระหว่างนํ้าหนักกับ
ส่วนสูง) ตามเกณฑ์** ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
●  มีเด็กที่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์** ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
●  มีเด็กที่มีความสามารถด้านร่างกาย* ตามวัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
*ใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 
**เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

 5.1.1  เด็กกลุ่มปกติ โต ● มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย* ตามเกณฑ์อายุ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
●มีเด็กที่มีสัดส่วนรูปร่างสมวัย (ระหว่างนํ้าหนักกับ
ส่วนสูง) ตามเกณฑ์**ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
●มีเด็กที่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ **ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 
●ไม่มีเด็กเจ็บป่วยร้ายแรงหรือเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาล 
● ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่ป้องกันได้ (เกิด
ภายในองค์กร) 
*ใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 
**เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

 5.1.2 เด็กกลุ่มเสี่ยง ● เด็กทุกรายได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทางกายและ
บันทึกรายงานทุกวัน 
●เด็กทุกรายได้รับอาหารเสริมอย่างเหมาะสมและถูก
หลักโภชนาการ 
● เด็กมีพัฒนาการทางกายดีขึ้นจนปกติไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 
● ไม่มีเด็กเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาล 
● ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่ป้องกันได้ (เกิด
ภายในองค์กร) 
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 5.1.3 เด็กกลุ่มพิเศษ ● เด็กทุกรายได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทางกายและ

บันทึกรายงานทุกวัน 
●  เด็กทุกรายได้รับอาหารเสริมอย่างเหมาะสมและถูก
หลักโภชนาการ 
●  เด็กทุกรายได้รับยาและการรักษาจากแพทย์ที่
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง 
● ไม่มีเด็กเป็นโรคติดต่อตามฤดูกาล 
● ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่ป้องกันได้ (เกิด
ภายในองค์กร) 

 5.2 พัฒนาการด้าน
จิตใจ-สังคม 
5.2.1 เด็กอ่อนทุกกลุ่ม 
 

 
 
● มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านจิต-สังคมตามเกณฑ์อายุ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
*ใช้แบบวัด EQ / แบบทดสอบ SDQ  
● ไม่มีเด็กโยกตัวไปมาเมื่ออยู่ตามลําพัง  
● เด็กทุกคนสามารถมองหน้า-สบตาเมื่อพูดคุยด้วย  
● เด็กปฐมวัยสามารถเล่นกับเพ่ือนวัยเดียวกันและ
เพ่ือนต่างวัยได้ 
● เด็กทุกคนสามารถรอคอยได้ 

 5.2.1  เด็กโตทุกกลุ่ม ●มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านจิต-สังคมตามเกณฑ์อายุ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
*ใช้แบบวัด EQ / แบบทดสอบ SDQ  
● เด็กทุกคนสามารถมองหน้า-สบตาเมื่อพูดคุยด้วย 
● เด็กทุกคนได้ทํากิจกรรมจิตอาสาภายในหรือภายนอก
องค์กร 
● เด็กที่เคยเจ็บป่วยทางจิตได้พบจิตแพทย์และกินยา
อย่างสมํ่าเสมอ 
● เด็กทุกคนไม่สูบบุหรี่และหรือยาเสพติด 

 5.3 พัฒนาการด้าน
สติปัญญาเด็กอ่อน 

● มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์อายุ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
●มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์อายุ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
● มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์อายุ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 
● มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์อายุ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
● มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์อายุ ไม่
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ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
น้อยกว่าร้อยละ 20 
*ใช้แบบทดสอบ IQ 

 5.3  พัฒนาการด้าน
สติปัญญาเด็กโตทุกกลุ่ม 

●  มีเด็กที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามเกณฑ์อายุ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
*ใช้แบบทดสอบ IQ 
●  มีเด็กที่สามารถอ่านและเขียนช่ือของตนเองได้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
●  มีเด็กที่สามารถอ่านป้ายสัญญาณได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 
● มีเด็กที่จบการศึกษาพ้ืนฐาน ไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 
●  มีเด็กที่เรียนจบระดับอุดมศึกษา 

 
(9) มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ แบ่งเป็น 2 มาตรฐาน คือ 9.1 มาตรฐานองค์กรของคนพิการ 

และ 9.2 มาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ กลุ่มมาตรฐานและประเมินผล สํานักนโยบายและวิชาการ สํานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นแนวทางการในการปฏิบัติงานของ
องค์กรด้านคนพิการและใช้เป็นแนวทางการประเมินองค์กรด้านคนพิการ เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานองค์กร
ด้านคนพิการ 
 9.1 มาตรฐานองค์กรของคนพิการ มี 3  ด้าน  13 องค์ประกอบ  32  ตัวช้ีวัด  ดังน้ี 
 

มิติ/มาตรฐาน/ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ด้ า น ที่  1 
ประสิทธิภาพในการ
บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
องค์กร  
(8 องค์ประกอบ 19 
ตัวช้ีวัด)         

1 .  อ ง ค์ ก ร มี ค ว า ม
โปร่งใส /ตรวจสอบได้
(2 ตัวช้ีวัด) 

1. การจัดต้ังองค์กรมีสถานะที่ถูกต้อง  
2. องค์กร และผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารองค์กรชุด
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

 2.ระเบียบหรือข้อบังคับ
องค์กร  (2 ตัวช้ีวัด) 

1. จัดทําระเบียบ ข้อบังคับองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร 
และเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ 
2. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

 3 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  
(2 ตัวช้ีวัด) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการสอดคล้องตามข้อบังคับของ
องค์กร 
2. การประชุมคณะกรรมการตามที่กําหนดในข้อบังคับ
ขององค์กร 

 4. ผู้นําองค์กร   
(2 ตัวช้ีวัด) 
 

1. ผู้นําองค์กรมีความรู้ความสามารถ ความน่าเช่ือถือ
และมีวิสัยทัศน์ในการนําองค์กร 
2. ผู้นํามีการกําหนดนโยบาย และแผนงานการบริหาร
ขององค์กร และสื่อสารให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ 
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มิติ/มาตรฐาน/ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
 5 .  ก า ร สื่ อ ส า ร

ประชาสัมพันธ์ 
(2 ตัวช้ีวัด) 

1. สมาชิกขององค์กรรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิผล 
2. มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กรที่หลากหลายช่องทาง 

 6. การบริหารทรัพยากร 
6.1  ทรัพยากรบุคคล 
(2 ตัวช้ีวัด) 

1. บุคลากรมีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเน่ือง 

 6.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 
(1 ตัวช้ีวัด) 

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกต่อการ
บริหารจัดการองค์กรมีความพร้อมในการใช้งาน   

 6.3 เงินทุน (2 ตัวช้ีวัด) 1. การจัดการงบประมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับ
แผนการบริหารงานองค์กร 
2. การดําเนินการระดมทุนหรือจัดหางบประมาณของ
องค์กร 

 7. การเงิน / การบัญชี 
(3 ตัวช้ีวัด) 
 

1. กําหนดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบทางการเงินและบัญชี
ชัดเจน  
2. การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําปีตามระบบ
บัญชีที่ถูกต้อง 
3. การจัดทํางบการเงินประจําปี 

 8. การทํางานร่วมกับ
เครือข่าย (1ตัวช้ีวัด) 

1. ผู้แทนองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม / ทํางานกับองค์กรที่
เก่ียวข้องและเครือข่ายอ่ืนๆ 

ด้านที่ 2 ลักษณะของ
การให้บริการ  
 (3 องค์ประกอบ  9 
ตัวช้ีวัด) 

1 .  การวางแผนการ
ให้บริการ  ( 2 ตัวช้ีวัด)    

1. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2. รายละเอียดของข้อกําหนดงานบริการแต่ละประเภท 
เช่น เง่ือนไขการให้บริการ ค่าใช้จ่าย 

 2 .  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ให้บริการ 
2.1 งานสมาชิกภาพ 
(3 ตัวช้ีวัด) 

1. การรับสมัครสมาชิก สอดคล้องตามข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ที่กําหนด และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
2. สมาชิกเข้าร่วมการประชุมตามระเบียบข้อบังคับของ
องค์กร 
3. การจัดระบบรักษาข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับ 

 2 . 2  ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ห รื อ ก า ร
คุ้มครองสิทธิ (3 ตัวช้ีวัด) 

1. การลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการ หรือการคุ้มครอง
สิทธิ 
2. การจัดบริการหรือการคุ้มครองสิทธิตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
3. การจัดระบบการประสานส่งต่อบริการหรือการ
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มิติ/มาตรฐาน/ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
คุ้มครองสิทธิ 

 3 .  ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการให้บริการ
หรือการคุ้มครองสิทธิ 
(1ตัวช้ีวัด) 

1. การติดตามประเมินผลการให้บริการหรือการคุ้มครอง
สิทธิขององค์กร 

ด้านที่ 3 คุณภาพการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี ไ ด้
มาตรฐาน    
(2 องค์ประกอบ  
4 ตัวช้ีวัด) 

1 .  การคุ้ มครองสิทธิ
ของสมาชิก (1ตัวช้ีวัด) 

1. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์จากสมาชิกขององค์กรโดยมิชอบ 

 2 .  ผลตอบกลับจาก
ผู้รับบริการ (3 ตัวช้ีวัด) 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและจัดทํา
สรุปรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. การรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานขององค์กรจากสมาชิกและผู้เก่ียวข้อง 
3. การบันทึกผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของ
สมาชิกและผู้เก่ียวข้อง 

 
9.2 มาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ มี 3 ด้าน 12 องค์ประกอบ 31 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

มิติ/มาตรฐาน/ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ด้ า น ที่  1 
ประสิทธิภาพในการ
บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
องค์กร  (7 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  1 9 
ตัวช้ีวัด )  

1 .  อ ง ค์ ก ร มี ค ว า ม
โปร่งใส /ตรวจสอบได้ 
(2 ตัวช้ีวัด) 
 

1. มีการจัดต้ังองค์กรที่มีสถานการณ์จัดต้ังที่ถูกต้อง 
2. องค์กร และผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารองค์กรชุด
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

 2 .  ร ะ เ บี ย บ ห รื อ
ข้อบังคับขององค์กร 
(2 ตัวช้ีวัด) 

1. จัดทําระเบียบ ข้อบังคับองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร 
และเผยแพร่ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ 
2. การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร 

 3. คณะกรรมการ 
(2 ตัวช้ีวัด) 
 

1. โครงสร้างคณะกรรมการสอดคล้องตามข้อบังคับของ
องค์กร 
2. การประชุมคณะกรรมการ ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ
ขององค์กร 

 4 .  ก า ร สื่ อ ส า ร 
ประชาสัมพันธ์ 
(2 ตัวช้ีวัด) 
 

1. บุคลากรขององค์กรรับทราบข้อมูลข่าวสารท่ี
เก่ียวข้องอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิผล 
2. มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
องค์กรที่หลากหลายช่องทาง 
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 5. การบริหารทรัพยากร 

5.1 ทรัพยากรบุคคล 
(2 ตัวช้ีวัด) 
 

1. บุคลากรมีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเน่ือง 
3. มีหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และการบริหาร
ค่าตอบแทนของบุคลากร 
4. มีการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการท่ีเหมาะสมสําหรับ
บุคลากร 

 5.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ 
สิ่งอํานวยความสะดวก  
(1 ตัวช้ีวัด) 

1. เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกต่อการ
บริหารจัดการองค์กรมีความพร้อมในการใช้งาน   

 5.3 เงินทุน (2 ตัวช้ีวัด) 
 

1. การจัดการงบประมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับ
แผนการบริหารงานองค์กร 
2. การดําเนินการระดมทุนหรือจัดหางบประมาณของ
องค์กร 

 6. การเงิน/การบัญชี 
(3 ตัวช้ีวัด) 
 

1. กําหนดให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบทางการเงินและบัญชี
ชัดเจน 
2. การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายประจําปีตามระบบ
บัญชีที่ถูกต้อง 
3. การจัดทํางบการเงินประจําปี 

 7. การทํางานร่วมกับ
เครือข่าย (2 ตัวช้ีวัด) 

1. ผู้แทนองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม / ทํางานกับองค์กรที่
เก่ียวข้องและเครือข่ายอ่ืนๆ 

ด้านที่ 2 ลักษณะของ
การให้บริการ  
( 3 องค์ประกอบ 
 8 ตัวช้ีวัด) 

1 .  การวางแผนการ
ให้บริการ  (2 ตัวช้ีวัด)    

1. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
2. รายละเอียดของข้อกําหนดงานบริการแต่ละประเภท 
เช่น เง่ือนไขการให้บริการ ค่าใช้จ่าย 

 2 .  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ให้บริการ 
2.1 การรับเข้าและการ
ลงทะเบียนผู้รับบริการ  
(2 ตัวช้ีวัด)    

1. มีการลงทะเบียนผู้รับบริการ และจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 
2. การจัดระบบรักษาข้อมูลของผู้รับบริการไว้เป็น
ความลับ 

 2 .2  การ ดํ า เนิ นการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ห รื อ ก า ร
คุ้มครองสิทธิ           
(3 ตัวช้ีวัด) 

1. การลงทะเบียนเพ่ือขอรับบริการ หรือการคุ้มครอง
สิทธิ 
2. การจัดบริการหรือการคุ้มครองสิทธิตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
3. การจัดระบบการประสานส่งต่อบริการหรือการ
คุ้มครองสิทธิ 



 
 

3-114 

มิติ/มาตรฐาน/ด้าน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
 3 .  ก า ร ติ ด ต า ม

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ห รื อ ก า ร
คุ้มครองสิทธิ  
 (1 ตัวช้ีวัด) 

1. การติดตามประเมินผลการให้บริการหรือการคุ้มครอง
สิทธิขององค์กร 

ด้านที่ 3 คุณภาพการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี ไ ด้
มาตรฐาน 
 (2 องค์ประกอบ  
4 ตัวช้ีวัด ) 
 

1.  การคุ้ มครองสิทธิ
ผู้รับบริการ(1 ตัวช้ีวัด) 

1. การคุ้มครองสิทธิประโยชน์และป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์จากผู้รับบริการขององค์กรโดยมิชอบ 

 2 .  ผลตอบกลับจาก
ผู้รับบริการ(3 ตัวช้ีวัด) 

1. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและจัดทํา
สรุปรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. การรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานขององค์กรจากผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้อง 
3. การบันทึกผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของ
ผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้อง 

 
(10) มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี ปัจจุบันปรับเป็น 

มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติงานการจัดบริการ และเพ่ือเป็นแนว
ทางการประเมินและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง พัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างในการ
จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี 

มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี (มาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว) มี 5 ด้าน 24 มาตรฐานย่อย 136 ดัชนีคุณภาพ 
ดังน้ี 

 

ด้าน/มาตรฐานย่อย ดัชนีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการ 
มาตรฐานท่ี 1.1 การวางแผนและ
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 

 
1. มีการจัดทํา วิสัยทัศน์* พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์แผนไปยังผู้ที่ เ ก่ียวข้อง 
(ผู้บริหาร และบุคลากรผู้ใช้บริการ ชุมชนหน่วยงานภายนอก) 

 2. มีการดําเนินการตามแผน* 
 3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
 4. มีการปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร บุคลากรและผู้ใช้บริการ 
 5. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายด้านสตรี (ระดับตําบล อําเภอ 
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ด้าน/มาตรฐานย่อย ดัชนีคุณภาพ 
จังหวัดและประเทศ) 

มาตรฐานท่ี 1.2 การจัดการระบบ
ข้อมูล 

1. มีระบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการ
การ คุ้มครองและป้องกันการศึกษาพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  

 2. มีการจัดทําแฟ้มประวัติผู้เข้ารับการอบรมรายบุคคล 
 3. มีการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง

ในการจัดทําระบบข้อมูล 
 4. มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการบริหาร

วางแผน ดําเนินการและติดตาม 
 5. มีการประมวลความรู้ของโครงการ 
 6. มีการนําผลประมวลความรู้ของโครงการสู่การปรับปรุง การปฏิบัติงาน

โครงการ 
มาตรฐานท่ี 1.3 การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีระบบการคัดสรรบุคลากร (แผน การดําเนินงานการประเมินผล การ
ปรับปรุง)  

 *2. มีการกําหนดตําแหน่งซึ่งระบุ ชัดเจนถึง คุณวุฒิบทบาทความ
รับผิดชอบ ภารกิจหลัก ทักษะและความสามารถที่ต้องการ 

 *3.มีการปฐมนิเทศและมอบหมายงานบุคลกรใหม่ก่อนปฏิบัติงานจริ  
 4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างเป็นทางการ 
 5. มีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะของ

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสตรี 
 6.บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพสตรี  
 7. จํานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามคุณวุฒิ 
มาตรฐานท่ี 1.4  วัสดุครุภัณฑ์ 
 

1. มีการจัดซื้อสิ่งของและวัสดุครุภัณฑ์ ตรงตามความจําเป็นของ
หน่วยงานและเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ 

 2. มีระบบการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ (แผนการดําเนินงานการ
ประเมินผลการปรับปรุง) 

 3. มีการจัดทํารายการสํารองสิ่งของเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ 
มาตรฐานท่ี 1.5 การประสานงาน
และระดมทรัพยากรจากท้องถ่ิน 

1. มีการรวบรวมแหล่งงานและคัดเลือกหน่วยงานภายนอกและท้องถิ่น 

 2. โครงการบริการชุมชนดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น (แผนการ
ดําเนินการประเมินผล และปรับปรุง) 

มาตรฐานที่ 1.6 ข้อเสนอและการ
ร้องทุกข์ 

1. องค์กรมีช่องทาง* ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการครอบครัว 
ชุมชนและบุคลากรในเรื่องการจัดบริการ 

 2. มีกระบวนการพิจารณาการร้องทุกข์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 3. ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการ และผู้ที่
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ด้าน/มาตรฐานย่อย ดัชนีคุณภาพ 
เก่ียวข้องได้รับการพิจารณาและดําเนินการอย่างเป็นธรรม 

 4. มีการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง* 
มาตรฐานท่ี 1.7 การรักษาความ
ปลอดภัย อัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน 

1. มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ  

 2. มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
 3. มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (4 ด้าน : แผน การดําเนินการ 

การประเมินผล การปรับปรุง)   
 4. มีอุปกรณ์สื่อสารติดต่อภายในภายนอกได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 5. มีสัญญาณเตือนภัยขอความช่วยเหลือ  
 6. มีการอบรมบุคลากรเก่ียวกับความปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ และ

การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
 7. มีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย และเหตุฉุกเฉิน 
มาตรฐานที่ 2 การคุ้มครองและ
ป้องกัน 
มาตรฐานท่ี 2.1 การอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับเรื่องสิทธิ และทบ
บาทหญิงชาย 

 
 
1. มีการประเมินความคิดเก่ียวกับสิทธิ และบทบาทหญิงชาย ทั้งก่อน
และหลังการฝึกอบรม 
2. มีการวางแผนการฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้ใช้บริการและผู้
ฝึกอบรม 

 3. มีการจัดปรับสื่อการสอนเทคนิคการสอนให้เหมาะสม 
 4. ผู้ฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตสํานึกในเรื่องของพัฒนาการ

เด็ก สิทธิเด็ก สิทธิสตรีและบทบาทหญิงชายและการค้ามนุษย์ 
 5. ผู้ใช้บริการได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองสิทธิและบทบาทหญิงชายเพ่ือ

ป้องกันจากการตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ 
 6. มีการประเมินผลการฝึกอบรมและนําผลมาปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 2.2 การป้องกันและ
เฝ้าระวังการตกเป็นเหยื่อของ
การค้าเด็กและหญิง 

1. มีการประสานงานกับองค์กรเครือข่าย* เพ่ือวางแผนในการป้องกัน
ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 
2. มีการดําเนินการประเมินผลและนําผลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการ
การป้องกันปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 

 3. มีการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเก่ียวกับสถานการณ์
ความรุนแรงของปัญหาและธุรกิจที่แสวงประโยชน์ต่อการค้าเด็กและ
หญิง 

มาตรฐานท่ี 3 การศึกษา และ
พัฒนาอาชพี 
มาตรฐานที่ 3.1 การจัดบริการ
ด้านการศึกษา 

 
 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการในการศึกษาต่อ 
2. มีการประสานงานส่งต่อไปยังสถานศึกษาสายสามัญ/สายอาชีพทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน 
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ด้าน/มาตรฐานย่อย ดัชนีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3.2 การฝึกอบรม
อาชีพ 
มาตรฐานท่ี 3.2.1  หลักสูตรและ
การเรียนการสอน 

1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่อสาธารณชน 
2. มีการสํารวจความต้องการฝึกอบรมอาชีพต่อสาธารณชน 
3. มีการกําหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่ปราศจากอคติทางเพศและเปิด
โอกาสให้ผู้ต้องการฝึกอบรมเลือก/กําหนดหลักสูตรการฝึกอบรมได้มาก
ที่สุด  

 4. มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพที่สะท้อนวัฒนธรรมพ้ืนเมืองของแต่ละ
ภูมิภาค 

 5. มีผู้รับผิดชอบโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม 
 6. มีวัสดุ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการฝึกอบรม 
 7. มีการจัดทําสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเน้ือหา หลักสูตรอายุ ระดับ

การพัฒนา ภาษาและความสามารถในการเรียนรู้ 
 8. มีการจัดทําแผนการสอนทุกหลักสูตร/รายวิชา 
 9. มีการปรับปรุงแผนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 10. การติดตามการออกกลางคัน 
 11. มีการปรับปรุงข้อสอบให้สอดคล้องกับหลักสูตรทุกปี  
 12. มีวิธีการและมาตรฐานในการวัดและประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร 
 13.หลักสูตร การวัดและประเมินผลรายวิชาผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการหลักสูตร*คณะกรรมการภายนอก  
 14. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด 
 15. มีการออกวุฒิบัตรรับรองเมื่อสําเร็จการฝึกอบรม 
มาตรฐานท่ี 3.2.2 ผู้เข้ารับการ
อบรม 

1. มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้รับการอบรม 
2. มีการประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกอบรม 

 3. มีการแนะแนวอาชีพแก่ผู้รับการฝึกอบรม 
 4. มีการรวบรวมแหล่งงานและประกาศให้ผู้รับการอบรมทราบอย่าง

สม่ําเสมอ 
 5. ผู้รับการอบรมปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่

ผ่านมาได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 3 ด้าน (ด้านวิชาชีพ กีฬา/
สุขภาพ คุณธรรม/จริยธรรม) 

 6. มีการจัดการอํานวยความสะดวกต่อผู้เข้ารับการอบรม เช่น ห้องนํ้า
สถานที่รับประทานอาหาร และสถานที่พักผ่อน 

มาตรฐานท่ี 3.2.3 ครูฝึกอบรม 1. มีการกําหนดคุณสมบัติของครูฝึกอบรมที่ชัดเจน 
 2. มีระบบการคัดเลือกครูฝึกอบรมท่ีคํานึงถึงหลักสูตรและความต้องการ

ของชุมชน (แผนการดําเนินงานประเมินผล ปรับปรุง) 
 3. มีระบบในการติดตามนิเทศงานอย่างสมํ่าเสมอ 
 4. ครูฝึกอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ศึกษา ดูงาน อบรม ที่เก่ียวข้อง

กับการพัฒนาสตรีและความรู้ตามหลักสูตร)  
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 5. มีการประเมินผลครูฝึกอาชีพแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง* 
 6. มีการให้คําแนะนําปรึกษาโดยผู้บริหาร 
 7. มีการนําผลประเมินมาปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 3.3 การส่งเสริมการ
มีงานทําและจัดหาทุนประกอบ
อาชีพ 

1. จัดการปฐมนิเทศ ชีวิตการทํางานและการปรับตัวเข้ากับสังคม 
2. มีการแนะนําหรือจัดหางานให้ผู้ใช้บริการ 
3. มีการสํารวจความต้องการของผู้ที่ต้องการทุนประกอบอาชีพอิสระ  

 4. ผู้ใช้บริการได้รับการพิจารณาและดําเนินการอย่างเป็นธรรม 
 5. ผู้ใช้บริการได้งานทํา/ศึกษาต่อ 
มาตรฐานที่ 3.4 การสนับสนุน
เครือข่ายผู้ใช้บริการ* 

1. มีการประชาสัมพันธ์บริการการสนับสนุนเครือข่ายไปยังบุคคลที่
เก่ียวข้อง*  

 2. มีการส่งเสริม/การสนับสนุนให้มีกลุ่มช่วยเหลือกันเองด้านอาชีพ และ
การใช้ชีวิตในสังคมภายหลังจากผู้ใช้บริการจบหลักสูตร  

 3. มีการรวบรวมข้อมูลองค์กรเครือข่ายสตรีทั้งในและนอกชุมชน 
 4. ส่งเสริมให้มีเวทีสรุปบทเรียนและการประสานงานร่วมกันระหว่าง

เครือข่ายสตรีและผู้ใช้บริการ 
 5. การเพ่ิมจํานวนเครือข่าย*เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
มาตรฐานที่ 4 การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการ 
มาตรฐานท่ี 4.1 การดํารงชีวิตใน
ศูนย์ฝึกอาชีพ 

 
 
1. มีการให้คําแนะนํากับผู้ใช้บริการ ในเรื่องระเบียบการเข้าพักอาศัยและ
การดํารงชีวิต 

 2. มีการรวบรวมข้อมูลและวินิจฉัยปัญหาของผู้ใช้บริการ 4 ด้าน (กาย 
จิต สติปัญญา สังคม) 

 3. มีระบบในการจัดบริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 4 ด้าน 
(แผนการดําเนินงานการประเมินผลการปรับปรุง)  

 4. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนได้ตามความ
เหมาะสม 

 5. มีสถานที่เป็นสัดส่วนสําหรับผู้ใช้บริการทํากิจกรรมส่วนตัว เช่น การ
นอน การเข้าห้องนํ้า และการแต่งตัว 

 6. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมตามความเช่ือทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 7. มีระบบการรักษาความลับในประวัติส่วนตัว และข้อมูลของผู้ใช้บริการ 
มาตรฐานที่ 4.2  การจัดการ
พฤติกรรมเสี่ยง* 

1. มีช่องทางในการรับทราบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ใช้บริการ 

 2. มีระบบการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้บริการ (แผนการ
ดําเนินงานการประเมินผล การปรับปรุง)  
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มาตรฐานที่ 4.3 บริการด้าน
สุขาภิบาลอาหารและการซักล้าง 

1. ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการวางแผน รายการอาหาร 
2. มีบริการการจัดอาหารตามความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรม 

 3. มีบริการด้านนํ้าด่ืมที่สะอาดและเพียงพอ 
 4. มีการจัดซื้อ การเก็บ การจัดการ และการเตรียมอาหารอย่าง

เหมาะสม 
 5. โรงอาหารมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร* 
 6. มีระบบการรักษาความสะอาดในการประกอบอาหารและการซักล้าง 
มาตรฐานท่ี 4.4 การจัดการเร่ือง
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

1. มีการกําหนดระเบียบการจัดเก็บ การใช้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
2. มีบุคลากรทางด้านสุขภาพ* ตรวจสอบคุณภาพยาของ ผู้ใช้บริการ 

 3. มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยา ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และมี
การดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

 4. มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์* 
มาตรฐานที่ 4.5 กิจกรรม
นันทนาการ 

1. มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. มีการวางแผนกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม  (บุคลากร ผู้ใช้บริการ ชุมชน) 

 3. มีการจัดบริการต่างๆ โดยการมีส่วนร่วม (บุคลากร ผู้ใช้บริการ ชุมชน) 
 4. มีการประเมินผล และทบทวนกิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่าง

บุคลากร (บุคลากร ผู้ใช้บริการ ชุมชน) 
มาตรฐานท่ี 5 การฝึกอาชีพใน
ชุมชน 
มาตรฐานที่ 5.1 กระบวนการฝึก
อาชีพในชุมชน 

 
 
1. การจัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการประจําปีที่ครอบคลุมทั้งโครงการ 
2. การคัดเลือกพ้ืนที่ในการดําเนินการ และสํารวจปัญหาและความ
ต้องการฝึกอาชีพของกลุ่มสตรี 

 3.มีคณะกรรมการบริหารการฝึกอาชีพในชุมชน 
 4. มีการประสานงาน/ร่วมมือกับภาคีในพ้ืนที่ที่จัดฝึกอาชีพในชุมชน 
 5. มีการจัดประชุมช้ีแจง/กระบวนการฝึกอาชีพในชุมชนที่ชัดเจน 
 6. มีการจัดทําแผนการฝึกอาชีพในชุมชน 
 7. มีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการฝึกอาชีพในชุมชน 
 8. มีการติดตามผลการฝึกอาชีพในชุมชนภายในระยะเวลา 3 เดือน 
 9. มีการนําผลการติดตามและประเมินผลไปปรับปรุง 
มาตรฐานท่ี 5.2 ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

1. มีการกําหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมที่สอดคล้องกับโครงการที่
กําหนด 

 2. การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจะต้องผ่านความเห็นชอบจากจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารฝึกอาชีพในชุมชน 

 3. มีการรวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในแต่ละหลักสูตร 
 4. ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม 
 5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
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ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 6. มีการวัด/ประเมินความรู้และทักษะ ผู้เข้ารับฝึกอบรมเมื่อสิ้นสุดการ
ฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร 

มาตรฐานที่  5 . 3  วิ ทยากรผู้
ฝึกอบรม 

1.กําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตร 

 2.มีการพิจารณาคัดเลือกวิทยากรที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
 3.มีการประเมินผลวิทยากรแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง 
มาตรฐานที่ 5.4 ความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน 

1. กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมนําความรู้ไปประกอบอาชีพ 
2.มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพภายหลังการฝึกอบรม 

 3.มีผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาด/
ชุมชน 

 4.ผลิตภัณฑ์/สินค้าและบริการได้รับมาตรฐานองค์กร 
 5.มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี 
 6.สมาชิกมีรายได้เพ่ิมหรือมีรายจ่ายลดลงหรือมีเ งินออมจากการ

ประกอบอาชีพ 
 7. มีภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน 
 8.กลุ่มอาชีพที่เคยผ่านการอบรมจากศูนย์ฯ (ที่ผ่านมาภายใน 3 ปี) ได้รับ

รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานภายนอก 
 9. มีการถอดบทเรียนองค์ความรู้การฝึกอาชีพในชุมชนที่เป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดี (Best Practice) 
 10.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนสู่

สาธารณชนและผู้เก่ียวข้อง 
 
 (11) มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานการจัดบริการ 
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง พัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพ และเป็น
แบบอย่างในการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย)  
 มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) มี 5 ด้าน 20 
มาตรฐานย่อย 119 ดัชนีคุณภาพ ดังน้ี 
 

ด้าน/มาตรฐานย่อย ดัชนีคณุภาพ 
มาตรฐานท่ี  1 การบริหารจัดการ 
มาตรฐานที่  1.1 การวางแผน
และการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการ  

 
1.  มีการจัดทํา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ปรัชญา  วัตถุประสงค์ และ
แผนปฏิบัติการ อย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง(ผู้บริหารและบุคลากร 
ผู้ใช้บริการ ชุมชน หน่วยงานภานอก) 

 2. มีการดําเนินงานตามแผน 
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 3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  
 4. มีการปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่าง  ผู้บริหาร บุคลากร  และ

ผู้ใช้บริการ 
 5. มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
มาตรฐานที่  1.2 การจัดการ
ระบบข้อมูล 
 

1.  มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย ระเบียบและแจ้ง
ให้บุคลากรรับทราบเพ่ือสามารถใช้อ้างอิงได้ (บริหารจัดการ การดูแล
รักษาและบําบัดฟ้ืนฟู การคุ้มครองและป้องกัน  การพัฒนาอาชีพ  และ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

 2. มีการรวบรวมข้อมูลประวัติ และการรักษาความลับข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ  

 3.  มีการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเทคโนโลยี ที่
เก่ียวข้องในการจัดทําระบบข้อมูล 

 4.  มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการบริหาร 
วางแผน ดําเนินการ และติดตาม 

มาตรฐานท่ี   1.3 การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

1.มีระบบการคัดสรรบุคลากร 

 2.  มีการกําหนดตําแหน่ง  ซึ่งระบุ   ชัดเจนถึง คุณวุฒิ บทบาทความ  
รับผิดชอบ  ภารกิจหลัก  ทักษะและความสามารถที่ต้องการ 

 3.  มีการมอบหมายงานบุคลากรใหม่ 
 4. มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ก่อนปฏิบัติงานจริง 
 5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างเป็นทางการ 
 6.  มีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะของ

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 7.  บุคลากรได้รับการพัฒนา และเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

 
มาตรฐานท่ี  1.4  วัสดุครุภัณฑ์ 1.  มีการจัดซื้อสิ่งของและวัสดุ ครุภัณฑ์  ตรงตามความจําเป็นของ

หน่วยงานและเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ 
 2.  มีระบบการบํารุ งรักษาวัสดุ  ครุ ภัณฑ์ (แผน  การดําเนินงาน  

การประเมินผล การปรับปรุง) 
 3.  มีการรวบรวมและจัดทํารายการสํารองสิ่งของ  และวัสดุครุภัณฑ์  

เพ่ือตรวจสอบจํานวนให้เพียงพอกับความต้องการ 
ม า ต ร ฐ า น ที่   1 . 5 ก า ร
ประสานงานและระดมทรัพยากร
จากท้องถ่ิน 

1.  มีการรวบรวมและคัดเลือกแหล่งการจัดบริการภายในและนอกชุมชน 

 2.  มีการระดมทรัพยากรจากภายในและนอกชุมชน 
 3.  มีการประเมินผล และนําผลการประเมินมาแก้ไขการดําเนินงาน 
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มาตรฐานที่  1.6 ข้อเสนอแนะ
และการร้องทุกข์ 

1. องค์กรมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ/ครอบครัว 
ชุมชนและบุคลากรในเรื่องการจัดบริการ 

 2. มีกระบวนการพิจารณาการร้องทุกข์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   
 3.  ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการ  และผู้ที่

เก่ียวข้อง ได้รับการพิจารณาและดําเนินการอย่างเป็นธรรม   
มาตรฐานท่ี  1.7 การรักษาความ
ปลอดภัย  อัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน 

1.  มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดสภาพ แวดล้อมและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ 

 2.  มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 

 3.  มีอุปกรณ์สื่อสารติดต่อภายในภายนอกได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 4. มีสัญญาณเตือนภัยขอความช่วยเหลือ 
 5.  มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  เก่ียวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  

และการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
 7. มีการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  

 และเหตุฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ 
 8.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  

และการป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า 
มาตรฐานท่ี 2 การดูแลและบําบัด
ฟื้นฟู  
มาตรฐานท่ี  2.1 การบําบัดฟื้นฟู
ในระยะแรกรับ 

 
 
การประเมินสภาพปัญหาด้านจิตใจและร่างกาย 
1.  มีการสอบข้อเท็จจริงผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 

 2.  มีการตรวจทางด้านร่างกาย ร่องรอยบาดแผล การเจ็บป่วย ความ
พิการ การมองเห็น และการติดเช้ือ  โดยแพทย์ 

 3.  มีการประเมินด้านจิตใจ พัฒนาการทางอารมณ์ สติปัญญา การ
ปรับตัวเข้ากับสังคมการช่วยเหลือตนเอง การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ 

 4.  มีการประเมินโดยส่งทดสอบด้านจิตวิทยา /ส่งต่อพบจิตแพทย์เมื่อ
จําเป็น* 

 5.  มีการค้นหาข้อมูลสภาพครอบครัว สภาพแวดล้อม และชุมชน 
 การบําบัดรักษาและการช่วยเหลือ 

ด้านร่างกายและจิตใจ 
6.  ได้รับการรักษาพยาบาลรายบุคคล มีคําสั่งแพทย์ มีการติดตาม การ
บันทึก  และประเมิน 

 7.  มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเวลาโดย
บุคลากรด้านสุขภาพ 

 8.  มีกลไกส่งต่อทางการแพทย์ 
 9.  มีห้องให้คําปรึกษา*เป็นสัดส่วน มีผู้ให้คําปรึกษา*และแสดงวัน เวลา

ให้คําปรึกษาไว้แน่นอน 
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 10.  มีกระบวนการให้คําปรึกษา 
มาตรฐานที่  2.2 การบําบัดฟื้นฟู
ในระยะยาวและพัฒนาทักษะชวิีต 

การบําบัดรายบุคคล 
1.  มีการประชุมเพ่ือประเมินซ้ํา และวางแผนให้การช่วยเหลือในด้าน
ร่างกาย และจิตใจของผู้ใช้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ 

 2.  ผู้ใช้บริการได้รับการบําบัดเพ่ือให้มีความรู้สึกปลอดภัยในขณะที่อยู่
สถานคุ้มครอง  

 การบําบัดรายกลุ่ม 
4.  มีระบบการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้ใช้บริการ(แผน การดําเนินงาน 
การประเมินผล การปรับปรุง) 

 5.  ผู้ใช้บริการได้รับการบําบัดเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ตัดสินใจและทักษะในการจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง 

 6. ผู้ใช้บริการได้รับการบําบัดเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวใน
อนาคต 

มาตรฐานท่ี 3 การคุ้มครองและ
ป้องกัน 
มาตรฐานท่ี   3.1 การบริการด้าน
กฎหมาย 

 
 
1.  มีการรวบรวมจํานวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 

 2. มีการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการ สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
ประโยชน์และความจําเป็นในการดําเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง
และอาญา  รวมท้ังกระบวนการยุติธรรม 

 3.  มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในการไปให้
ปากคํา 

 4.  มีการรวบรวมรายช่ือหน่วยงานภายนอกท่ีให้ความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมาย 

 5.  มีการวางแผนการช่วยเหลืออย่างมีส่วนร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพและ 
ผู้ใช้บริการ  

 6.  จัดหาล่ามสําหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาได้ 
 7.  มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความม่ันใจต่อ

การให้ข้อเท็จจริงในการดําเนินคดี 
 9.  มีการจําลองสถานการณ์การให้ปากคําเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความ

มั่นใจที่จะพูดขณะดําเนินคดี  
 10.  ผู้ใช้บริการได้รับการช่วยเหลือดําเนินคดีทั้งอาญาและแพ่ง 
 11.มีการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายโดยร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย 
 12.  มีการประเมินผล และทบทวนการให้ความช่วยเหลือระหว่าง

บุคลากร ผู้ใช้บริการ  และหน่วยงานภายนอก 
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มาตรฐานท่ี   3.2 การอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับเรื่องสิทธิ และการ
คุ้มครองแรงงาน 

1.  มีการประเมินความคิดเก่ียวกับสิทธิ และการคุ้มครองแรงงาน ทั้ง
ก่อน และหลังการฝึกอบรม 

 2. มีการสร้างหลักสูตรการอบรม 
 3.  มีการจัดปรับสื่อการสอน เทคนิคการสอนให้เหมาะสม 
 4.  มีการประเมินผลการฝึกอบรม และนําผลมาปรับปรุงหลักสูตร 
มาตรฐานที่   3.3 การป้องกัน
และเฝ้าระวังการตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ และการถูกกระทํา
ซํ้า 

1.  มีการประสานร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ*ติดตามเย่ียมบ้านเป็นระยะ* 

 2.  มีการประเมินความเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรรม การค้ามนุษย์ การถูก
เอาเปรียบทางสังคม  ร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ* 

 3.  มีการสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการและและครอบครัวสามารถเลี้ยงตัวเอง
ได้ในชุมชน 

 4.  มีการสรุปประเมินผลการให้การช่วยเหลือและนําผลที่ได้ไปปรับปรุง 
 5.  มีการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับ  สถานการณ์

ความรุนแรงของปัญหาและธุรกิจที่แสวงประโยชน์ต่อการค้ามนุษย์  
มาตรฐานท่ี 4 การศึกษา และ
พัฒนาอาชีพ 
มาตรฐานที่  4.1 การฝึกอบรม
อาชีพ  

 
 
1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมฝึกอบรม
อาชีพ 

 2.  ผู้ใช้บริการสามารถเข้าฝึกอบรมอาชีพได้ตามความต้องการ 
 3.  มีการวางแผนการฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง  ผู้ใช้บริการ  

และผู้ฝึกอบรมอาชีพ 
 4.  มีอุปกรณ์การฝึกที่เพียงพอต่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ 
 5. มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความชํานาญพร้อมได้รับ

ค่าตอบแทน 
 6. มีบริการด้านพาหนะรับส่งขณะฝึกปฏิบัตินอกสถานที่   
 7.  มีการประเมินผล และทบทวนกิจกรรมการฝึกอบรมร่วมกันระหว่าง 

ผู้ใช้บริการ  และผู้ฝึกอบรม 
 8.  มีการติดตามผลเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมหรือออกจากสถานคุ้มครอง  
มาตรฐานท่ี   4.2 การส่งเสริม
ก า ร มี ง า น ทํ า แ ล ะ จั ด ห า ทุ น
ประกอบอาชีพ 

1.  จัดการปฐมนิเทศชีวิตการทํางานและการปรับตัวเข้ากับสังคม 

 2.  มีการแนะนําหรือจัดหางานให้ผู้ใช้บริการ 
 3. มีการสํารวจความต้องการของผู้ที่ต้องการทุนประกอบอาชีพอิสระ
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(กรณีคนไทย) 

 4.  ผู้ใช้บริการได้รับการพิจารณาและดําเนินการอย่างเป็นธรรม 
 5.  มีผู้ใช้บริการได้งานทําเมื่อจบหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 5  การส่งเสริม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร /
ครอบครัว 
มาตรฐานท่ี 5.1  การดํารงชีวิต
ในสถานคุ้มครองฯ 
 

 
 
 
1.  มีการให้คําแนะนํากับผู้ใช้บริการ/ครอบครัว  ในเรื่องระเบียบการเข้า
พักอาศัยและการดํารงชีวิต เป็นภาษาของผู้ใช้บริการ 

 2.  มีการรวบรวมข้อมูลและวินิจฉัยปัญหาของผู้ใช้บริการ/ครอบครัว 4 
ด้าน (กาย จิต สติปัญญา สังคม) 

 3. มีระบบในการจัดบริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ/ครอบครัว
4 ด้าน 
( แผน การดําเนินงาน  การประเมินผล 
การปรับปรุง) 

 4.  ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว สามารถติดต่อกับครอบครัวได้ตามความ
เหมาะสม 

 5.  มีสถานที่เป็นสัดส่วนสําหรับผู้ใช้บริการ/ครอบครัวทํากิจกรรมส่วนตัว
เช่น การนอน การเข้าห้องนํ้า และการแต่งตัว 

 6. มีการสํารวจและวางแผนการให้การช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน 
 7. มีสถานที่และบุคลากรจัดกิจกรรมดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอย่างเหมาะสม

กับการพัฒนาการตามวัย 
 8. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ/ครอบครัวมีส่วนร่วมตามความเช่ือทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม  
 9. มีการรักษาความลับในประวัติส่วนตัว และข้อมูลของผู้ใช้บริการ/

ครอบครัว 
มาตรฐาน ท่ี  5.2 การ จัดการ
พฤติกรรมเสี่ยง 

1.  มีช่องทางในการรับทราบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ใช้บริการ/ครอบครัว 

 2.  มีระบบการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้บริการ/ครอบครัว (แผน 
การดําเนินงาน การประเมินผล การปรับปรุง) 

มาตรฐานที่   5.3 บริการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร และการซักล้าง 

1.  ผู้ใช้บริการ/ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน  รายการอาหาร 

 2.  มีบริการการจัดอาหารตามความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. มีการจัดบริการอาหารที่เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเล็ก 
 4. มีบริการด้านนํ้าด่ืมที่สะอาดและเพียงพอ 
 5.  มีการจัดซื้อ การเก็บ  การจัดการและการเตรียมอาหารอย่าง

เหมาะสม 
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 6. โรงอาหารมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร* 
 7.  มีระบบการรักษาความสะอาดในการประกอบอาหารและการซักล้าง 
มาตรฐานท่ี 5.4 การจัดการเรื่อง
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

1.  มีการกําหนดระเบียบการจัดเก็บ  การใช้ยาและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ 

 2.  มีบุคลากรทางด้านสุขภาพตรวจสอบคุณภาพยาของผู้ใช้บริการ 
 3.  มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และมี

การดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
 4.  บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ม า ต ร ฐ า น ท่ี 5.5 กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการ 

1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ/ครอบครัวในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 2.  มีการวางแผนกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการ/ครอบครัว  
 3.  มีการจัดบริการต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ใช้บริการ/ครอบครัว  
 4.  มีการประเมินผล และทบทวนกิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่าง

บุคลากร ผู้ใช้บริการ/ ครอบครัว  
มาตรฐานที่   5.6 การกลับคืนสู่
สังคม 
มาตรฐานที่   5.6.1 การกลับคืน
สู่สังคม (กรณีในประเทศไทย) 

 
 
1.  มีการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการก่อนการส่งกลับ 

 2.  มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวผู้ใช้บริการ(การเย่ียมบ้าน  
ครอบครัวบําบัด  ค่ายครอบครัวฯลฯ) 

 3.  มีการประเมินและเตรียมความพร้อมครอบครัวก่อนส่งผู้ใช้บริการ
กลับภูมิลําเนา 

 4.  รณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความรุนแรงของการค้ามนุษย์ 
 5.  มีระบบการส่งกลับครอบครัว ชุมชน สังคม 4 ด้าน(แผน การ

ดําเนินงาน   การประเมินผล การปรับปรุง) 
 6.  มีการติดตามประเมินผลพัฒนาการผู้ใช้บริการหลังการส่งกลับ 
มาตรฐานที่   5.6.2 การกลับคืน
สู่สังคม (กรณีต่างประเทศ) 

1.  มีการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการ/ครอบครัวก่อนการส่งกลับ 

 2.  มีการประสานงานกับประเทศต้นทาง เพ่ือประเมินความพร้อม
ครอบครัว ชุมชน ก่อนส่งผู้ใช้บริการ/ครอบครัวกลับประเทศต้นทาง 

 3.  มีระบบการส่งกลับครอบครัว ชุมชน สังคม 4 ด้าน(แผน การ
ดําเนินงาน   การประเมินผล การปรับปรุง) 

 4. มีการประสานงานกับประเทศต้นทาง/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ติดตามประเมินผลพัฒนาการผู้ใช้บริการหลังการส่งกลับ 
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 (12) มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(หญิง) สํานัก
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทํามาตรฐานน้ีขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบ แนวทาง และเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานการจัดบริการ ใช้เป็นแนวทางการประเมินและพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเน่ือง พัฒนาสู่การบริการที่มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างในการจัดบริการสวัสดิการแก่สตรีในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่สตรีในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ  มีทั้งหมด 5 ด้าน 
22 มาตรฐานย่อย 124 ดัชนีคุณภาพ ดังน้ี 

 

มาตรฐาน ดัชนีคณุภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการ  
มาตรฐานท่ี 1.1 การวางแผนและ
การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 

1.มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และแผนปฏิบัติ
การอย่างมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง (ผู้บริหารและบุคลากร ผู้ใช้บริการ 
ชุมชน หน่วยงานภายนอก) 
2.มีช่องทาง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนไปยังที่ส่วนเก่ียวข้อง ให้
เข้าถึงบทบาทในการทํางานองค์กร 
3.มีการดําเนินตามแผน 
4.มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
5.มีการปรับปรุงแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการ 
6.มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

มาตรฐานที่ 1.2 การจัดระบบ
ข้อมูล 

1.มีการรวบรวม จัดเก็บ และแจ้งให้บุคลากร ผู้ใช้บริการข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวการปฏิบัติงานท่ีสามารถใช้
อ้างอิงได้ (บริหารจัดการ การดูแลรักษาและบําบัดฟ้ืนฟู การคุ้มครอง
และป้องกัน การศึกษาและพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
2.มีระบบการรวบรวม จัดทําแฟ้มประวัติและวินิจฉัยปัญหาของ
ผู้ใช้บริการ 4 ด้าน ( กาย จิต สติปัญญา สังคม) 
3.มีระเบียบการรักษาความลับในประวัติส่วนตัว และข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการ 
4.มีการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
ในการจัดทําระบบข้อมูล 
5.มีการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการ
บริหารวางแผน ดําเนินการและติดตาม 

ม า ต ร ฐ า น ที่  1 . 3  ก า ร จั ด
ทรัพยากรบุคคล 

1.มีระบบคัดสรรบุคลากร (จ้างเหมา) (แผน การดําเนินงาน การ
ประเมินผล การปรับปรุง) 
2.มีการกําหนดตําแหน่งซึ่งระบุชัดเจนถึงคุณวุฒิ บทความรับผิดชอบ 
ภารกิจ หลักทักษะ และความสามารถที่ต้อง 
3.มีการมอบหมายงานบุคลากรใหม่ 
4.มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ก่อนปฏิบัติงานจริง 
5.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างเป็นทางการ 
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6.มีการสํารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
7.บุลากรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับภารกิจที่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

มาตรฐานท่ี 1.4 วัสดุภัณฑ์ 1.มีการจัดซื้อสิ่ งของและวัสดุครุ ภัณฑ์ตรงตามความจําเป็นของ
หน่วยงานและเหมาะสมต่อผู้ใช้บริการ 
2.มีระบบการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ (แผนงาน การดําเนินงาน การ
ประเมินผล การปรับปรุง) 
3.มีการรวบรวมและจัดทํารายการสํารองสิ่งของและวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือ
ตรวจสอบจํานวนให้เพียงพอกับความต้องการ 

มาตรฐานท่ี 1.5 การประสานงาน
และระดมทรัพยากรจากท้องถ่ิน 

1.มีการรวบรวมและคัดเลือก แหล่งการจัดบริการภายในและภายนอก
ชุมชน 
2.มีการระดมทรัพยากรภายในและนอกชุมชน 
3.มีการแระเมินผลการดําเนินงานร่วมกันของผู้จัดบริการภายนอก และ
นําผลการประเมินมาแก้ไขบริการ 

มาตรฐานที่ 1.6 ข้อเสนอแนะ
และการร้องทุกข์ 

1.องค์กรมี ช่องทาง ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ ใ ช้บริการ / 
ครอบครัว /ชุมชน และบุคลากรในเรื่องการจัดบริการ 
2.มีกระบวนการพิจารณาการร้องทุกข์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3.ประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะหรือร้องทุกข์ของผู้ใช้บริการและผู้ที่
เก่ียวข้อง ได้รับการพิจารณาและดําเนินการอย่างเป็นธรรม 

มาตรฐานที่ 1.7 การรักษาความ
ปลอดภัย อัคคีภัย และเหตุฉุกเฉิน 

1.มีข้อตกลงร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของ
ผู้ใช้บริการ 
2.มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
3. มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฺ 4 ด้าน ( แผน การดําเนินการ 
การประเมินผล การปรับปรุง) 
4.มีอุปกรณ์สื่อสารติดต่อภายในภายนอน ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
5.มีสันญาณเตือนภัยขอความช่วยเหลือ 
6.มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เก่ียวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
และการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย 
7.มีการทดลองอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และเหตุฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมอ 
8.บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
และป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า 

มาตรฐานท่ี 2 การดูแลและบําบัด
ฟื้นฟู 

 

มาตรฐานที่ 2.1 การบําบัดฟื้นฟู
ในระยะแรกรับ 

การประเมินสภาพปัญหาด้านจิตใจและร่างกาย 
1.มีการสอบข้อเท็จจริงผู้ใช้บริการและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
2.มีการตรวจทางด้านร่างกาย ร่องรอยบาดแผล การเจ็บป่วย ความ
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พิการ การมองเห็น และการติดเช้ือ โดยบุคลากรด้านสุขภาพ 
3.มีการประเมินด้านจิตใจ พัฒนาการทางอารมณ์ สติปัญญา การ
ปรับตัวเข้าถึงสังคม การช่วยเหลือตนเอง การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ 
4.มีการประเมินโดยส่งทดสอบด้านจิตวิทยา / ส่งพบจิตแพทย์เมื่อ
จําเป็น 
5.มีการค้นหาข้อมูลสภาพแวดล้อม และชุมชน 
การบําบัดรักษาและการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ 
6.ได้รับการรักษาพยาบาลรายบุคคล มีคําสั่งแพทย์ มีการติดตาม การ
บันทึกและประเมิน 
7.มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเวลาโดย
บุคลากรด้านสุขภาพ 
8.มีกลไกส่งต่อทางการแพทย์ 
9.ผู้ใช้บริการได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเจ็บป่วยทางจิตใจ และ
ปฏิกิริยาที่เกิดจากความรุนแรง 
10.มีห้องให้คําปรึกษา เป็นสัดส่วน 
11.มีกระบวนการให้คําปรึกษา 
12.มีผู้ให้คําปรึกษา และแสดงวัน เวลา ให้คําปรึกษาไว้แน่นอน 

มาตรฐานที่ 2.2 การบําบัดฟื้นฟู
ในระยะยาวและพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

การบําบัดรายบุคล 
1.มีการประชุมเพ่ือประเมินซ้ํา และวางแผนให้การช่วยเหลือในด้าน
ร่างกายและจิตใจของผู้ใช้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ 
2.ผู้ใช้บริการได้รับการบําบัดเพ่ือใช้บริการได้สํารวจความรู้สึก รู้จักผ่อน
คลายอารมณ์ ได้รับการยอมรับ ลดความรู้สึกผิดและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง 
3.ผู้ใช้บริการได้รับการบําบัด เพ่ือให้ความรู้สึกปลอดภัยในขณะที่อยู่
สถานคุ้มครอง 
การบําบัดกลุ่ม 
4.มีระบบการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้ใช้บริการ ( แผน การดําเนินงาน 
การประเมินผล การปรับปรุง) 
5.มีการคัดแยกประเภทตามกลุ่มปัญหาของผู้ ใ ช้บริการ และจัด
กิจกรรมบําบัดตามกลุ่มปัญหาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการ
ตัดสินใจและทักษะในการจัดการกับปัญหาด้วยตนเอง 
6.ผู้ใช้บริการได้รับการบําบัดเพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวใน
อนาคต 

มาตรฐานท่ี 3 การคุ้มครองและ
การป้องกัน 

 

มาตรฐานที่ 3.1 การบริการด้าน
กฎหมาย 

1.มีการรวบรวมจํานวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
2.มีการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการ สร้างความเข้าใจเก่ียวข้องกับ
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ประโยชน์และความจําเป็นในการดําเนินทางการกฎหมายทั้งทางแพ่ง / 
อาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรม 
3.มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการในการไห้
ปากคํา 
4.มีการรวบรวมรายช่ือหน่วยงานภายนอนที่ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมาย 
5.มีการวางแผนการช่วยเหลืออย่างมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และ
ผู้ใช้บริการ 
6.จัดล่าสําหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาได้ 
7.มีการค้นหาคลี่คลายความกังวล ความหวาดกลัวของผู้ใช้บริการท่ีมีมี
ต่อตนเองและครอบครัวในขณะดําเนินคดี 
8.มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
มั่นใจต่อการให้ข้อเท็จจริงในการดําเนินคดี 
9.มีการจัดบริการเพ่ือให้การคุ้มครองแก่พยาน ตามความจําเป็น และ
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ 
10.ผู้ใช้บริการได้รับช่วยเหลือดําเนินคดีทางแพ่ง / อาญา 
11.มีการประเมินผล และทบทวนการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
บุคลากร ผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายนอก 

มาตรฐานที่ 3.2 การอบรมให้
ความรู้ เ ก่ียวกับเรื่องสิทธิ และ
บทบาทหญิงชาย 

1.มีการประเมินความคิดเก่ียวกับสิทธิและบทบาทหญิงชาย ทั้งก่อนและ
หลังการฝึกอบรม 
2.มีการวางแผนการฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้ใช้บริการและผู้
ฝึกอบรม 
3.มีการจัดปรับสื่อการสอน เทคนิคการสอน ให้เหมาะสม 
4.ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ สิทธิ
เด็ก และบทบาทหญิง ชาย 
5.ผู้ใช้บริการได้รับการฝึกอบรมในเรื่องสิทธิและบทบาทหญิงชาย เพ่ือ
ป้องกันการตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ 
6.มีการประเมินผลการฝึกอบรม และนําผลมาปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 3.3การป้องกันและ
เฝ้าระวังการตกเป็นเหยื่อของ
การค้าเด็กและหญิง และการถูก
กระทําซํ้า 

1.มีการร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ ติดตามเย่ียมบ้านเป็นระยะ 
2.มีการประเมินความเสี่ยงต่อการถูกทารุณกรม การค้ามนุษย์ การถูก
เอาเปรียบของสังคม ร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ 
3.มีการประสานงานกับองค์กรเครือข่าย เพ่ือวางแผนให้การช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ือง 
4.มีการสรุปประเมินผลการให้การช่วยเหลือและนําผลที่ได้ไปปรับปรุง
กระบวนการให้การช่วยเหลือร่วมกันต่อไป 
5.มีการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเก่ียวกับสถานการณ์
ความรุนแรงของปัญหา และธุรกิจที่แสดงประโยชน์ต่อการค้าเด็กและ
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หญิง 

มาตรฐานท่ี 4 การศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ 

 

มาตรฐานที่ 4.1 การจัดบริการ
ด้านการศึกษาสายสามัญ 

1.มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการในการศึกษาต่อ 
2.มีการประสานงานส่งต่อไปยังสถานศึกษาสายสามัญทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 4.2 การฝึกอบรม
อาชีพ 

1.มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมฝึกอบรม
อาชีพโดยปราศจากอคติทางเพศ 
2.ผู้ใช้บริการสามรถเข้าฝึกอบรมอาชีพได้ทันทีหลังจากที่มีการฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจ /ร่างกายให้เป็นปกติ 
3.มีการวางแผนการฝึกอบรมอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้ใช้บริการและผู้
ฝึกอบรมอาชีพ 
4.มีอุปกรณ์การฝึกที่เพียงพอต่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ 
5.มีการประชาสัมพันธ์บังคับ หรือระเบียบเก่ียวกับฝึกอบรมอาชีพ 
6.มีการวางแผนการสอน / การฝึกอบรม ที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
7.มีการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละหลัดสูตร 
8.มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
9.หลักสูตร ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 
10.มีวิธีการและมาตรฐานในการวัดผล การฝึกอาชีพ 
11.มีการประเมินผล และบทบวนกิจกรรมการฝึกอบรมร่วมกันระหว่าง
ผู้ใช้บริการและผู้ฝึกอบรม 

มาตรฐานที่ 4.3 การส่งเสริมการ
มีงานทําและจัดหาทุนประกอบ
อาชีพ 

1.จัดการปฐมนิเทศชีวิตการทํางานและการปรับตัวเข้ากับสังคม 
2.มีการแนะนํา หรือจัดหางานให้ผู้ใช้บริการ 
3.มีการสํารวจความต้องการของผู้ที่ต้องการทุนประกอบอาชีพอิสระ 
(เฉพาะผู้ใช้บริการคนไทย) 
4.ผู้ใช้บริการได้รับการพิจารณาและดําเนินการอย่างเป็นธรรม 
5.มีผู้ใช้บริการได้งานทําเมื่อจบหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 4.4 การสนับสนุน
เครือข่ายผู้ใช้บริการ 

1.มีการประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนเครือข่ายไปยังบุคคลที่เก่ียวข้อง 
2.มีการส่งเสริม / การสนับสนุนให้มีกลุ่มช่วยเหลือกันเองด้านอาชีพ 
และการใช้ชีวิตในสังคมภายหลังจากผู้ใช้บริการยุติการสงเคราะห์ 
3.มีการรวบรวมข้อมูลองค์กรเครือข่ายสตรีทั้งในและนอกชุมชน 
4.ส่งเสริมให้มีเวทีสรุปบทเรียน และการประสานงานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายสตรีและผู้ใช้บริการ 

มาตรฐานที่  5  การส่ ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการ 

 

มาตรฐานที่ 5.1 การดํารงชีวิตใน 1.มีการให้คําแนะนํากับผู้ใช้บริการ ในเรื่องระเบียบดารเข้าพักอาศัยและ
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สถานคุ้มครอง การดํารงชีวิต 

2.มีระบบในการจัดบริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 4 ด้าน 
(แผน การดําเนินงาน การประเมิน การปรับปรุง ) 
3.ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับครอบครัว หรือกลุ่มเพ่ือนได้ตามความ
เหมาะสม 
4.มีสถานที่เป็นสัดส่วนสําหรับผู้ใช้บริการทํากิจกรรมส่วนตัว เช่น การ
นอน การเข้าห้องนํ้า และการแต่งตัว 
5.เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมตามความเช่ือทางศาสนาและ
วัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี  5 .2 การจัดการ
พฤติกรรมเสี่ยง 

1.มีช่องทางในการรับทราบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยง
ของผู้ใช้บริการ 
2.มีระบบจัดการพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้บริการ (แผน การดําเนินงาน 
การประเมินผล การปรับปรุง) 

มาตรฐานที่  5 .3 บริการด้าน
สุขาภิบาลอาหารและการซักล้าง 

1.ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมกันในการวางแผนรายการอาหาร 
2.มีบริการจัดอาหารตามความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรม 
3.มีบริการด้านนํ้าด่ืมสะอาดและเพียงพอ 
4.มีการจัดซื้อ การเก็บ การจัดการ และการเตรียมอาหารอย่าง
เหมาะสม 
5.โรงอาหารมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร 
6.มีระบบรักษาความสะอาด ในการประกอบอาหารและการซักล้าง 

มาตรฐานท่ี 5.4  การจัดการเรื่อง
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

1.มีการกําหนดระเบียบการจัดเก็บ การใช้ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
2.มีบุคลากรทางด้านสุขภาพ ตรวจสอบ คุณภาพยาของผู้ใช้บริการ 
3.มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และมี
การดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
4.มีเจ้าหน้าทีที่ได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ม า ต ร ฐ า นที่  5 . 5  กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการ 

1.มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2.มีการวางแผนกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ใช้บริการ 
3.มีการจัดบริการต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ / ครอบครัว /
ชุมชน 
4.มีการประเมินผลและทบทวนกิจกรรมนันทนาการการร่วมกันระหว่าง
บุคลากรผู้ใช้บริการ / ครอบครัว / ชุมชน 

มาตรฐานท่ี 5.6 การกลับคืนสู่
สังคม 

1.มีการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการก่อนส่งกลับ 
2.มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวผู้ใช้บริการ (การเย่ียมบ้าน 
ครอบครัวบําบัด ค่ายครอบครัว ฯลฯ ) 
3.มีการประเมินและเตรียมความพร้อมครอบครัวก่อนส่งผู้ใช้บริการกลับ
ภูมิสําเนา 
4.รณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความยากลําบากของเด็ก / สตรีในธุรกิจ
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บริการทางเพศ 
5.มีระบบส่งกลับครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ 4 ด้าน 
( แผนการดําเนินงาน  การประเมินผล การปรับปรุง) 
6.มีการติดตามประเมินผลพัฒนาการผู้ใช้บริการหลักการส่งกลับ 

 
 (13) มาตรฐานการจัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทํา
มาตรฐานน้ีเพ่ือเพ่ือเป็นกรอบ แนวทาง และเป้าหมาย ในการปฏิบัติงานการจัดบริการ และเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการประเมินและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
 มาตรฐานการจัดบริการผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ มี 3 ด้าน 25 องค์ประกอบ 235 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ด้าน/องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ด้านที่ 1  การจัดองค์กรและการ
บริหาร 
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 
 
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยผู้บริหารระดับสูง มีการถ่ายทอด
ให้บุคลากรทุกระดับ และบุคลากรรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยผู้บริหารระดับสูง มีการถ่ายทอด
ให้บุคลากรทุกระดับ และบุคลากรส่วนใหญ่ไม่รับรู้ 
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยผู้บริหารระดับสูง ไม่มีการ
ถ่ายทอดให้บุคลากร 
-มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
-ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

1.2 นโยบาย  -มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ และมีการ
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ และบุคลากรส่วนใหญ่รับรู้  
-มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ และมีการ
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ แต่บุคลากรส่วนใหญ่ไม่รับรู้  
-มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ แต่ไม่มีการ
ถ่ายทอดให้บุคลากร  
-มีการกําหนดนโยบาย แต่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
-ไม่มีการกําหนดนโยบาย 

1.3 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย -มีการกําหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับทุกกรอบ
นโยบาย และมีการประชุมช้ีแจง 
-มีการกําหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับทุกกรอบ
นโยบาย แต่ไม่มีการประชุมช้ีแจง 
-มีการกําหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ไม่ครบทุกกรอบนโยบาย และมี
การประชุมช้ีแจง 
-มีการกําหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ไม่ครบทุกกรอบนโยบาย แต่ไม่มี
การประชุมช้ีแจง 
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-ไม่มีการกําหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 

1.4 แผนงานและโครงการ -มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการ เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ / 
เป้าหมายอย่างครบถ้วน และมีการประชุมช้ีแจง 
-มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการ เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ / 
เป้าหมายอย่างครบถ้วน แต่ไม่มีการประชุมช้ีแจง 
-มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการ เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ / 
เป้าหมายไม่ครบถ้วน และมีการประชุมช้ีแจง 
-มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการ เพ่ือให้บรรลุ วัตถุประสงค์ / 
เป้าหมายไม่ครบถ้วน และมีการประชุมช้ีแจง 
-มีการกําหนดแผนงานหรือโครงการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย บรรลุ
วัตถุประสงค์ / เป้าหมายไม่ครบถ้วน และไม่มีการประชุมช้ีแจง 

1.5 การปฏิบัติตามตามแผนงาน 
โครงการ 
 

-นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  
-นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  
-นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  
-นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  
-นําแผนงาน โครงการไปปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมา คิดเป็นตํ่ากว่า  ร้อยละ 
50  

1.6  การติดตามและประเมินผล
แผนงาน   
1.6.1 การติดตามและประเมินผล
แผนงาน โครงการ 

 
 
-มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา 
อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 90 ของการดําเนินงานตามแผน 
-มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา 
อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 75 ของการดําเนินงานตามแผน 
-มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
แล้วนํามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา 
อย่างน้อยคิดเป็นร้อยละ 50 ของการดําเนินงานตามแผน 
-ไม่มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
ที่ชัดเจน แต่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
-ไม่มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
และไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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1.6.2 การปรับปรุงแผนร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บ ริ ห า ร  บุ ค ล า ก ร 
ผู้ใช้บริการ และชุมชน 
 

-มีการประชุมปรับปรุ งแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  บุคลากร 
ผู้ใช้บริการ และชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
-มีการประชุมปรับปรุ งแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  บุคลากร 
ผู้ใช้บรกิาร และชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-มีการประชุมปรับปรุงแผนร่วมกันเฉพาะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ใช้บริการ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-มีการประชุมปรับปรุงแผนร่วมกัน เฉพาะผู้บริหาร บุคลากร อย่างน้อย  
ปีละ 2 ครั้ง 
-ไม่มีการประชุม เพ่ือปรับปรุงแผนร่วมกัน 

1.6.3 การรับข้อร้องเรียน -มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน และนําข้อร้องเรียนมา
วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา และแจ้ง
ให้ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนทราบอย่างครบถ้วน 
-มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน แต่นําข้อร้องเรียนบางส่วนมา
วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา แต่แจ้ง
ให้ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนทราบไม่ครบถ้วน 
-มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน แต่นําข้อร้องเรียนบางส่วนมา
วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา แต่ดําเนินการไม่ครบทุกข้อร้องเรียน 
และมีการแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนทราบ 
-มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน แต่นําข้อร้องเรียนบางส่วนมา
วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา แต่ดําเนินการไม่ครบทุกข้อร้องเรียน 
และไม่มีการแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องและผู้ร้องเรียนทราบ 
-ไม่มีระบบหรือกระบวนการรับข้อร้องเรียน   

1.7 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่  
 

-มีการกําหนดโครงการสร้างองค์กร  และมอบหมายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  และ
บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
-มีการกําหนดโครงการสร้างองค์กร  และมอบหมายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วนแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  และ
บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
-มีการกําหนดโครงการสร้างองค์กร  และมอบหมายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ไม่ครบถ้วนใน
บางส่วนและบุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 
-มีการกําหนดโครงการสร้างองค์กร  และมอบหมายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างไม่ครบถ้วนไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  และ
บุคลากรบางส่วนยังไม่ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง 
-ไม่มีการกําหนดโครงการสร้างองค์กร  และบทบาทหน้าที่ความ 
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รับผิดชอบแก่บุคลากร                             

1.8 บุคลากรผู้ให้บริการ  
1.8.1 คุณสมบัติของบุคลากรผู้
ให้บริการ  
 

-มีบุคลากรผู้ ให้บริการมี วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ตรงตาม
ตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  
-มีบุคลากรผู้ ให้บริการมี วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ตรงตาม
ตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
-มีบุคลากรผู้ ให้บริการมี วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ตรงตาม
ตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
-มีบุคลากรผู้ ให้บริการมี วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ตรงตาม
ตําแหน่ง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
-มีบุคลากรผู้ให้บริการมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ตรงตาม
ตําแหน่ง คิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 70  

1.8.2 การคัดสรรเตรียมความ
พร้อมและการประเมินผลงาน
บุคลากรผู้ให้บริการ 

-มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเป็นบุคลากรท่ีชัดเจน และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์น้ัน 
-มีการประกาศรับสมัครบุคลากรผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ 
-มีการทดลองงานและประเมินผลงานก่อนบรรจุบุคลากรผู้ให้บริการ 
-มีการปฐมนิเทศพนักงานผู้ให้บริการทุกราย 
-มีการประเมินอย่างเป็นระบบ เพ่ือเลื่อนตําแหน่ง 

1.8.3 การพัฒนาบุคลากร -มีแผนการพัฒนาบุคลากร  การให้ความรู้  ฝึกอบรมหรือการพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  
จิตสํานึก  ในการให้บริการตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่าง
น้อย  1  หลักสูตรต่อ  1  คนต่อ  1  ปี  และดําเนินการได้ครบถ้วน   
-ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร  แต่มีการให้ความรู้ฝึกอบรมหรือการ
พัฒนา บุคลากร ใน รูปแบบ อ่ืนๆ   เ พ่ื อ เ พ่ิม พูนความ รู้   ทักษะ  
ประสบการณ์  จิตสํานึก  ในการให้บริการตามสาขาสวัสดิการสังคมของ
องค์กรอย่างน้อย  1  หลัดสูตรต่อ  1  คนต่อ  1  ปีและดําเนินการได้
ครบถ้วน      
-ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร  แต่มีการให้ความรู้ฝึกอบรมหรือการ
พัฒนา บุคลากร ใน รูปแบบ อ่ืนๆ   เ พ่ื อ เ พ่ิม พูนความ รู้   ทักษะ  
ประสบการณ์  จิตสํานึก  ใน การให้บริการตามสาขาสวัสดิการสังคมของ
องค์กรอย่างน้อย  1  หลัดสูตรต่อ  1  คนต่อ  1  ปีและดําเนินการได้คิด
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร   
-ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร  และการให้ความรู้ฝึกอบรม  หรือการ
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบอ่ืนๆ 

1.8.4 การเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจของบุคลากรผู้ให้บรกิาร 

-มีระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของ
บุคลากรผู้ให้บริการ  
-บุคลากรผู้ให้บริการ มีอํานาจในการตัดสินใจตามบทบาท หน้าที่  
-มีการให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ให้บริการอย่างเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ
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ของบุคลากรผู้ให้บริการ  
-มีเบ้ียเลี้ยง ค่าตําแหน่งแก่บุคลากรผู้ให้บริการ  
-มีสวัสดิการในการทํางาน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

1.9 ระบบบัญชีและการเงิน 
 

-มีการตรวจสอบระบบบัญชีและการเงินโดยผู้สอบบัญชี 
-มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร 
-มีการกําหนดอํานาจการอนุมัติในการเบิกจ่ายเงิน 
-มีการจัดทํางบประมาณประจําปีตามแผนงานและโครงการอย่าง
ครบถ้วน 
-มีการจัดทํางบประมาณประจําปี 

1.10 ระบบข้อมูลสารสนเทศ   
1.10.1 ข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย 
กฎระเบียบที่ เ ก่ียวข้องกับสาขา
สวัสดิการสังคม 

 
-มีการรวบรวม  จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันและสามารถ
นํามาใช้อ้างอิงได้  และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
-มีการรวบรวม  จัดเก็บที่ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันและสามารถนํามาใช้
อ้างอิงได้  แต่ไม่มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ 
-ไม่มีการรวบรวม  จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย  กฎระเบียบที่เก่ียวกับ
สาขาสวัสดิการสังคมที่องค์กรจัดบริการ 

1.10.2 ข้อมูลเก่ียวกับผู้รับบริการ -มีการรวบรวม  จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันและสามารถ
นํามาใช้อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน  และ ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถ
นํามาใช้ได้ 
-มีการรวบรวม  จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง  ทันสมัยและสามารถนํามาใช้
อ้างอิงได้  แต่ไม่ครบถ้วน  และแจ้งให้บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ 
-มีการรวบรวม  จัดเก็บที่ถูกต้อง  ทันสมัย  และ สามารถนํามาใช้อ้างอิง
ได้อย่างครบถ้วน  แต่ไม่แจ้งให้บุคลากรที่เก่ียวข้องรับทราบ 
-มีการรวบรวม  จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง  ทันสมัย  และ สามารถนํามาใช้
อ้างอิงได้  แต่ไม่ครบถ้วน  และไม่มีการแจ้งให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง
รับทราบ 
-ไม่มีการรวบรวม  จัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการ   

1.10.3 การรักษาความลับของ
ข้อมูล   

-มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลของ ผู้ใช้บริการและ
ดําเนินการตามระบบการรักษาความลับ 
-ไม่มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลของผู้ใช้บริการ  หรือมี
ระบบหรือกระบวนการแต่ไม่ดําเนินการตามระบบหรือกระบวนการ 

1.10.4 ระบบสารสนเทศ   -มีการจัดระบบสารสนเทศ  ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย  ซึ่งอาจอยู่
ในรูปของเอกสาร  หรือ  อิเล็กโทรนิกส์  เก่ียวกับองค์กรและการบริหาร
การให้บริการ  บุคลากร  และผลการดําเนินงานอย่าง ครบถ้วนและ
สามารถสืบค้นนํามาอ้างอิงได้ 
-มีการจัดระบบสารสนเทศ  ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย  ซึ่งอาจอยู่
ในรูปของเอกสาร  หรือ  อิเล็กโทรนิกส์  เก่ียวกับองค์กรและการบริหาร  
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การให้บริการ  บุคลากร  และผลการดําเนินงานแต่ไม่ครบถ้วน  และ
สามารถสืบค้นนํามาอ้างอิงได้ 
-มีการจัดระบบสารสนเทศ  ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย  เก่ียวกับ
องค์กรและการบริหารการให้บริการ  บุคลากร  และผลการดําเนินงาน 
-ไม่ครบถ้วนและบางข้อมูลไม่สามารถสืบค้นนํามาอ้างอิงได้ 
-ไม่มีการจัดทําฐานข้อมูล 

1.10.5 การป้องกันข้อมูล -มีระบบการป้องกันความสูญหาย  ความเสียหายของข้อมูล 
-ไม่มีระบบการป้องกันความสูญหาย  ความเสียหายของข้อมูล 

1.11 การประชาสัมพันธ์  
 

-มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคมองค์กร  
ขอบเขตการให้บริการ  รูปแบบและลักษณะการให้บริการบุคลากร ผู้
ให้บริการ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ  และบุคคลทั่วไปรับทราบ 
-มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคมองค์กร  
ขอบเขตการให้บริการ  รูปแบบและลักษณะการให้บริการ  บุคลากรผู้
ให้บริการ สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ  และบุคคลท่ัวไปส่วนใหญ่ไม่
รับทราบ 
-ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 
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1.12 อาคารสถานที่   
1.12.1 ความพอเพียง 

 
-มีการแยกพ้ืนที่ฝ่ายการบริหารออกจากพื้นที่การให้บริการอย่างเป็น
สัดส่วน 
-มีพ้ืนที่สําหรับผู้ใช้บริการน่ังรอ 
พ้ืนที่สําหรับให้บริการที่ไม่แออัด 
-มีการบํารุงรักษาพ้ืนที่สําหรับให้บริการให้อยู่ในสภาพใช้ได้ 
-มีพ้ืนที่เพียงพอต่อการจัดบริการต่างๆ 

1.12 อาคารสถานที่:  
1.12.2 ความปลอดภัย 
 

-มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ให้เหมาะสมกับบริการท่ีให้  
หรือสภาพการใช้งาน 
-มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ให้เหมาะสมกับบริการท่ีให้  
หรือสภาพการใช้งานเพียงบางส่วน 
-ไม่มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ทีเ่หมาะสม 

1.12.2.2 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและผู้ใช้บริการ 

-บุคลากรท่ีเก่ียวข้องส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย ป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการระบุหรือเสนอประเด็นที่เก่ียวกับ
อัคคีภัย ความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉิน 
-บุคลากรที่เก่ียวข้องบางส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย ป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้บริการบางส่วนมีส่วนร่วมในการระบุหรือเสนอประเด็นที่เก่ียวกับ
อัคคีภัย ความปลอดภัย และเหตุฉุกเฉิน 
-ไม่มบุีคลากรที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย ป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า และไม่มผีู้ใช้บริการมีส่วน
ร่วม 

1.12.2.3 ความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อม 

-มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการด้านสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ 
-มีข้อตกลงร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมของสถานสงเคราะห์ 
-มีระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีแผนงานการ
ดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และการปรับปรุงงาน 
-มีแผนงานความปลอดภัยในสถานสงเคราะห์ มีการดําเนินงานและมี
การติดตามประเมินผล 
-มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1.12.2.4 ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

-มีระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ผู้ใช้บริการ มีการช้ีแจงผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ได้รับทราบ 
-มีระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ผู้ใช้บริการ มีการช้ีแจงผู้ใช้บริการบางส่วนได้รับทราบ 
-มีระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ผู้ใช้บริการ ไม่มีการช้ีแจงผู้ใช้บริการได้รับทราบ 



 
 

3-140 

ด้าน/องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
-ไม่มีระเบียบและกฎเกณฑ์ มีเพียงการช้ีแจงจากบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
-ไม่มีระเบียบและกฎเกณฑ์การจัดการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ผู้ใช้บริการ  

1.12.3 สิ่งอํานวยความสะดวก   -มีทางลาดชันสําหรับรถเข็น 
-มีแสงสว่างที่เพียงพอ 
-มีห้องนํ้าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 
-มีราวจับตามทางเดิน 
-มีเครื่องมือเทคโนโลยีอํานวยความสะดวก 

1.12.4 สภาพแวดล้อม   -มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
-มีความสะอาด 
-มีป้ายช่ือ  ป้ายเตือน  และป้ายสัญลักษณ์ที่จําเป็น 
-มีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ 
-มีสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม  และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

1.13.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
(ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ เ พ่ือการ
บริการ) 

-มีแผนและการดําเนินการตามแผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ และมีเครื่องมือและอุปกรณ์
เพียงพอต่อการให้บริการ  
-ไม่มีแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ แต่มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์เพียงพอต่อการให้บริการ 
-มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ แต่
เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
-มีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ใหอ้ยู่ในสภาพการใช้งานได้ หรือ
เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

1.13.2 วัสดุ ครุภัณฑ์ -มีการจัดซื้อสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตรงตามความจําเป็นของหน่วยงาน 
และมีระบบจัดทํารายการสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือการตรวจสอบ 
-มีการจัดซื้อสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตรงตามความจําเป็นของหน่วยงาน 
แต่ไม่มีระบบจัดทํารายการสิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือการตรวจสอบ 
-มีการจัดซื้อสิง่ของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ตรงตามความต้องการเป็นส่วน
ใหญ ่และไม่มรีะบบจัดทํารายการของสิ่งของ 

1.14 หลักปฏิบัติที่ดี 
 

-มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหารและการให้บริการ
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีวิธีการในการควบคุมเพ่ือให้มีการบังคับใช้ 
และมีการปฏิบัติตาม 
-มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหารและการให้บริการ
เป็นลายลักษณ์อักษร  มีการปฏิบัติตามแต่ไม่มีวิธีการในการควบคุมให้
บังคับใช้ 
-มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ดีที่พึงปฏิบัติในการบริหารและการให้บริการ
เป็นลายลักษณ์อักษร  มีมาตรการควบคุม  แต่มีการปฏิบัติเพียงบางส่วน 
-ไม่มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ ดีที่ พึงปฏิบัติในการบริหารและการ
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ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีการปฏิบัติเพียงบางส่วน 
-ไม่มีการกําหนดหลักปฏิบัติที่ ดีที่ พึงปฏิบัติในการบริหารและการ 
ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีการปฏิบัติ 

ด้านที่ 2  การให้บริการ 
2.1 รูปแบบการให้บริการ 
 

-มีรูปแบบการให้บริการท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน มีการ
ประเมินรูปแบบการให้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและปรับปรุงรูปแบบ
การให้บริการ 
-มีรูปแบบการให้บริการท่ีสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน มีการ
ประเมิน แต่ไม่มีความถี่ที่แน่นอนและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
-มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ไม่มีการ
ประเมิน และไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
-มีรูปแบบการให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่มีการ
ประเมิน และปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 
-มีรูปแบบการให้บริการที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน และไม่มี
การประเมิน ไม่มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ 

2.2 กระบวนการให้บริการ 
 

-มีการกําหนดกระบวนการ  ลําดับขั้นตอน  และวิธีการให้บริการตาม
หลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
-มีการกําหนดกระบวนการ  ลําดับขั้นตอน และวิธีการให้บริการตามหลักการ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
-ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการให้บริการตาม
หลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ
กระบวนการสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานแต่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ
ครบถ้วน 
-ไม่มีการกําหนดกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการให้บริการตาม
หลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ
กระบวนการสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานแต่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ
บางส่วน 
-ไม่มีการแสดงกระบวนการ ลําดับขั้นตอน และวิธีการให้บรกิารตามหลักการ
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นลายลักษณ์อกัษร และ
ผู้ปฏิบัติงานไม่รบัทราบ 

2.3 ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
กระบวนการให้บริการ 

 

-มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วนและมีการ
ประเมิน และปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ และมี
รายงานอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 
-มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วนและมีการ
ประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ 
-มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วนและมีการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการ 
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-มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการให้บริการอย่างครบถ้วน 
-มีการปฏิบัติงานไม่เป็นตามกระบวนการให้บริการ 

2.3.1 การส่งเสริมสุขภาพ -มีการวางแผนส่งเสริมสุขภาพร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ บุคลากรด้าน
สุขภาพและผู้เก่ียวข้อง 
-มีการดําเนินการตามแผน 
-มีการติดตาม ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้บริการ บุคลากร
สุขภาพและผู้ที่เก่ียวข้อง 
-มีการปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมหรือแผนการส่งเสริมสุขภาพ 
-ผู้ใช้บริการมีช่องทาง เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การดูแลสขุภาพ 

2.3.2 การส่งเสริมและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

 

-มีการประเมินความต้องการและความจําเป็นทางด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้ใช้บริการ 
-มีการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
และตามความเห็นของแพทย์ 
-มีอุปกรณ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพียงพอตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
-มีกลไกที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
-มีบุคลากรผู้ให้บริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

2.3.3 การรักษาพยาบาล -มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และมีการ
บันทึก  มีการติดตาม  การประเมินผล ผู้ใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 
-มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และมีการ
บันทึก มีการติดตาม การประเมินผล ผู้ใช้บริการเป็นส่วนน้อย 
-มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และมีการ
บันทึก ไม่มีการติดตาม การประเมินผล  
-มีการรักษาพยาบาล โดยคําสั่งแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 
-ไม่มีการรักษาพยาบาล ใช้วิธีการประสานส่งต่อทางการแพทย์ 

2.3.4 การพยาบาลฉุกเฉินและการ
ส่งต่อทางการแพทย์ 
 

-มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเวลา โดย
บุคลากรด้านสุขภาพและมีกลไกการส่งต่อการแพทย์ 
-มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉินได้ตลอดเวลา โดยผู้
ให้บริการที่ไม่ใช่บุคลากรด้านสุขภาพและมีกลไกการส่งต่อการแพทย์ 
-ไม่มีการจัดการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉิน 

2.3.5 การจัดการเรื่องยาและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

-มีระบบในการจัดเก็บยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีการวางแผน 
มีระบบทะเบียนการจัดเก็บ จ่าย และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
-มีการกําหนดระเบียบการใช้ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
-มีบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจสอบคุณภาพยาของผู้ใช้บริการ 
-มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และมีการ
ดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 
-มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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2.3.6 อาหาร -มีการประเมินความต้องการเบ้ืองต้นทางโภชนาการของผู้ใช้บริการ 
มีแผนการจัดอาหารและโภชนาการตามผลการประเมิน 
-มีการจัดอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพโดยคํานึงถึงความต้องการทาง
โภชนาการของผู้ใช้บริการ 
-ผู้ใช้บริการได้รับสารอาหารตามความต้องการทางโภชนาการเป็น
รายบุคคล 
-มีบริการจัดอาหารตามความเช่ือทางศาสนาและวัฒนธรรม 

2.3.7 สุขาภิบาลอาหารและการซัก
ล้าง 

-มีแผนรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพ 
-มีการจัดซื้อจัดเก็บ การเตรียมการ และจัดการอาหารอย่างเหมาะสม 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเร่ืองการสุขาภิบาลอาหาร และการซักล้างที่
ควบคุมการติดเช้ือ 
-มีอุปกรณ์ที่ เ ก่ียวข้องประกอบอาหารท่ีสะอาดและการซักล้างที่
เหมาะสม 
-โรงอาหาร สถานที่ประกอบอาหาร มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
เป็นสัดส่วนชัดเจน 

2.3.8 การจัดการพฤติกรรมเสี่ยง -มีระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดทําแผนงานการ
ดําเนินงาน การประเมินผล การปรับปรุงระบบ และมีบุคลากรท่ีผ่านการ
อบรมดําเนินการและติดตามผลตลอดเวลา 
-มีระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดทําแผนงาน 
การดําเนินงาน ไม่มีการประเมินผล การปรับปรุงระบบ และมีบุคลากรผู้
ให้บริการดําเนินการและติดตามผลตลอดเวลา 
-ไม่มีระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการ โดยมีการจัดทําแผนงาน 
การดําเนินงาน การประเมินผล การปรับปรงุระบบ และมีบุคลากรผู้ให้บริการ
ดําเนินการและติดตามผล 

2.3.9 สภาพแวดล้อม -มีการระบุแหล่งติดเช้ือ 
-บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดระบบการป้องกันการติดเช้ือ 
-มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานป้องกันการติดเช้ือ 
-มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันฯ 
-มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานป้องกันฯ 

2.3.10 การคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิผู้ใช้บริการ 

 
-มีระบบคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ 
-มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการให้รับทราบ 
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนได้ตามความ
ต้องการ 
-มีการค้นหาความต้องการ/ความปรารถนาของผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ 
-มีการตอบสนองความต้องการความสามารถขององค์กร 
-มีการดูแลในวาระสุดท้ายเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวผู้ใช้บริการ 
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-มีส่วนร่วมตามความเช่ือทางศาสนา และวัฒนธรรม และตระหนักถึง
สิทธิการตายอย่างมีศักด์ิศรี 

2.4  การสนับสนุนให้บุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรและ
สถาบัน   มีส่ วนร่ วมในการ จัด
สวัสดิการ 

 

-มีการประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายในชุมชน อย่างน้อยปีละ 1 
เรื่อง 
-มีภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารองค์กร 
-มีการส่งเสริมอาสาสมัครเข้าร่วมในการให้บริการ 
-มีกิจกรรมร่วมกับประชาคมในชุมชนที่องค์กรต้ังอยู่อย่างน้อย ปีละ 1 
ครั้ง 
-มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ 

ด้านที่ 3 คุณภาพการให้บริการ 
3.1  การให้บริการภายในกรอบ
เวลาที่กําหนด 
 

-มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมีการดําเนินงานตามท่ี
กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 
-มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมีการตําเนินงานตามท่ี
กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
-มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมีการตําเนินงานตามท่ี
กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
-มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร และผู้ใช้บริการรับทราบ และมีการตําเนินงานตามท่ี
กําหนดไว้ คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-ไม่มีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริการในกรณีปกติ อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

3.2  การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
 

-มีการติดตามผลการให้บริการและมีการนําผลการติดตามมาทําการ
ประเมินและวางแผนการดําเนินงานต่อไป  และมีการปรับปรุงหรือ
ให้บริการซ้ําในกรณีที่มีปัญหาในการให้บริการเดิม 
-มีการติดตามผลการให้บริการและมีการนําผลการติดตามมาทําการ
ประเมินและวางแผนการดําเนินงานต่อไป 
-ไม่มีการติดตามผลการให้บรกิาร 

3.3  การให้บริการที่ทันสถานการณ์ 
 

-มีความพร้อมที่จะให้บริการ  หรือส่งต่อ  คิดเป็นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 
-มีความพร้อมที่จะให้บริการ  หรือส่งต่อ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
-มีความพร้อมที่จะให้บริการ  หรือส่งต่อ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-มีความพร้อมที่จะให้บริการ  หรือส่งต่อ  คิดเป็นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 60 
-มีความพร้อมที่จะให้บริการ  หรือส่งต่อน้อยกว่า  ร้อยละ 60 

3.4  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
-มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการและ
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ด้าน/องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
-มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
-มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการและ
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
-ไม่มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 

3.5  การให้บริการที่เป็นประโยชน์
ในระดับสังคม 

-มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายระดับประเทศ  และกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
-มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางสังคมเก่ียวกับประเด็นปัญหาทางสังคม 
-มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประชาชนเข้ามาทําความดีแบบจิตอาสา 
-มีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมเห็นความสําคัญของจิตอาสา 
นําข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับสังคม 

3.6 ระบบมาตรฐานภายใน -มีระบบกลไกในการประเมินมาตรฐานภายใน  มีการดําเนินการประเมิน
อย่างต่อเน่ือง  และนําผลประเมินนําสู่การปรับปรุงงานภายในของ
หน่วยงานได้เป็นส่วนใหญ่ 
-มีระบบกลไกในการประเมินมาตรฐานภายใน  มีการดําเนินการประเมิน
อย่างต่อเน่ือง  และนําผลประเมินนําสู่การปรับปรุงได้บางส่วน 
-มีระบบกลไกในการประเมินมาตรฐานภายใน  มีการดําเนินการประเมิน
อย่างต่อเน่ือง  ไม่มีการนําผลประเมินนําสู่การปรับปรุง 
-มีระบบกลไกในการประเมินภายใน  มีการดําเนินการประเมินเป็นครั้ง
คราว 
-ไม่มีระบบกลไกในการประเมนิมาตรฐานภายใน 

3.7  การมีส่วนร่วมจากชุมชน 
 

-มีชุมชนเป้าหมายสามารถจัดทําแผนงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและ
สามารถดําเนินกิจกรรมด้วยตนเองได้โดยการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 ชุมชนต่อปี 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดทํา
แผนงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเป็นแผนงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ชุมชน ต่อปี 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนความร่วมมือและประชุม
ดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆได้เป็นส่วนใหญ่ 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือประชุม  และดําเนิน
กิจกรรมต่างๆได้เป็นบางส่วน 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนให้ความร่วมมือประชุม  แต่ไม่มี
กิจกรรมเกิดขึน้ 
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(14) มาตรฐานหอพักเอกชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) **ปัจจุบันอยู่ในกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดทํามาตรฐานน้ี เพ่ือใช้
เป็นมาตรฐานกลาง สําหรับเป็นแนวทางในการดําเนินกิจการหอพักให้กับผู้ประกอบการหอพักเอกชน และ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านหอพักใช้เทียบเคียงในการจัดให้มีบริการข้ันพ้ืนฐานตามที่กฎหมาย
กําหนดและเป็นแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพของหอพักเอกชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา อันจะส่งผลให้
เยาวชนที่พักอาศัยในหอพักเอกชนได้พัฒนาตนเองจนสําเร็จการศึกษา และเป็นกําลังสําคัญของชาติต่อไป 

มาตรฐานหอพักเอกชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา มี 5 หมวดมาตรฐาน 44 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
 

หมวด ตัวชี้วัด 
หมวดที่  1  มาตรฐาน
หอพัก   ( 6 ตัวช้ีวัด) 

1.1 มีป้ายช่ือหอพัก ที่ระบุประเภทหอพัก ชาย-หญิงอย่างชัดเจน 
1.2 พ้ืนที่ห้องพักไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร(กรณีพักคนเดียว) และหากมีผู้เข้า
พักอยู่รวมกัน จะต้องมีพ้ืนที่เฉลี่ยคนละไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร 
1.3 มีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรและสูงไม่น้อยกว่า 
2.20 เมตร 
1.4 ความเข้มของแสงสว่างอยู่ที่ระดับไม่น้อยกว่า 300 ลักซ์ ณ จุดที่ใช้ทํางาน
หรือศึกษาเล่าเรียน 
1.5 มีช่องแสงและช่องระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ห้องมี
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพักอาศัยอย่างมีคุณภาพ คือมีที่นอนที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตู้เสื้อผ้า และสถานที่เก็บเอกสาร และสิ่งของใช้
ส่วนตัวที่เป็นสัดส่วน 

หมวดที่  2  มาตรฐาน
พื้ นที่ บ ริ ก า รและกา ร
อํ านวยความสะดวก  
( 12 ตัวช้ีวัด) 

2.1 ห้องต้อนรับผู้มาเยือน ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ต่อจํานวนผู้
เข้าพัก 50 คน 
2.2 ห้องบริการเอนกประสงค์เพ่ือการอ่านหนังสือ ประชุมกลุ่มย่อย หรือ
กิจกรรมอ่ืนที่ต้องมีพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนที่อาคารช้ันมากที่สุด 
2.3 ห้องอาบนํ้า-ห้องส้วม-อ่างล้างมือ ต้องมีสัดส่วนอย่างตํ่า 1 ชุด ต่อพ้ืนที่
อาคาร 50 ตารางเมตร และพ้ืนที่ห้องนํ้า-ห้องส้วมจะต้องเป็นพ้ืนห้องแบบท่ี
ไม่ดูดซึมนํ้าจากใต้พ้ืนและไม่มีนํ้าขัง 
2.4 มีสํานักงานหอพัก เพ่ือเป็นหน่วยประสานงานและศูนย์กลางการ
ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ต่อจํานวนผู้เข้า
พัก 50 คน 
2.5 มีบริการยาสามัญประจําบ้าน เพ่ือการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นอย่างน้อย 1 
จุดต่อผู้เข้าพัก 50 คน 
2.6 มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดทั้งภายนอกและภายในอาคารหอพัก 
2.7 มีการจัดบริการอาหารบริเวณหอพัก หรือมีห้องประกอบอาหารรวม
(ห้องครัว) ของหอพักเพ่ือบริการอุ่นหรือประกอบอาหารอย่างง่าย ขนาดพ้ืนที่
ห้องไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร 
2.8 มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คือ จุดเช่ือมต่อหรือมี
สัญญาณเพ่ือการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต โต๊ะ เก้าอ้ี ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติ
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หมวด ตัวชี้วัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.9 มีห้องหรือมุมเอกสารที่ให้บริหารหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์และเอกสารอ้างอิง
ที่จําเป็น (เช่น พจนานุกรม ปทานุกรม) ที่มีความทันสมัย และมีการ
จัดบริการอย่างเป็นระบบ 
2.10 มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับบริการจอดจักรยานหรือรถจักยายนต์ได้ อย่าง
น้อยห้องละหน่ึงคัน 
2.11 มีระบบโทรศัพท์ภายในท่ีสามารถติดต่อผู้เข้าพักในแต่ละห้องพักได้ 
หรืออย่างน้อยในแต่ละช้ันของอาคาร 
2.12 มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะจัดกิจกรรมสันทนาการหรือออกกําลังกายได้อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของจํานวนคนทั้งหมดในหอพัก 

หมวดที่  3  มาตรฐาน
โคร งส ร้ า งและความ
ปลอด ภัยของอาคา ร
หอพัก( 11 ตัวช้ีวัด) 

3.1  การออกแบบโครงสร้างอาคารหอพักในส่วนที่ใช้เป็นห้องพักอาศัย ห้อง
โถงบันได ช่องทางเดินต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับใบอนุญาตจาก
หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่กํากับดูแลอนุญาตตามกฎหมาย 
3.2  มีระบบเตือนภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ที่สามารถส่ง
สัญญาณถึงผู้เข้าพักให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวดเร็วพร้อมๆกันได้ 
3.3 มีระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน โดยจะต้องมีเครื่อง
ดับเพลิงแบบมือถือไม่น้อยกว่า 1 ชุดต่อพ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตร และติดต้ัง
(เพ่ิมเติม) ทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร 
3.4  ช่องทางเดินในอาคารหอพักจะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
3.5  บันไดของอาคารหอพัก สําหรับที่ใช้กับช้ันที่มีอาคารช้ันเหนือขึ้นไป
รวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
แต่สําหรับบันไดของอาคารหอพักที่ใช้กับพ้ืนที่อาคารหอพัก ช้ันเหนือขึ้นไป
รวมกันเกินกว่า 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อย
สองบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว้าง 1.20 เมตร 
3.6  บันไดหอพักจะต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลท่ีสุดบน
พ้ืนที่ช้ันน้ัน 
3.7 บันไดหอพักที่เป็นแนวโค้งเกิน 90 องศา จะไม่มีชานพักบันไดก็ได้ แต่
ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 
3.8 อาคารหอพักที่สูงต้ังแต่สี่ช้ันขึ้นไป และสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคาร
หอพักที่สูงสามช้ัน และมีดาดฟ้าเหนือช้ันที่สาม มีพ้ืนที่ เกิน 16 ตารางเมตร 
และต้องมีบันไดหนีไฟที่ทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหน่ึงแห่ง และต้องมี
ทางเดินไปยังบันไดหนีไฟน้ันได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
3.9 หอพักที่มีพ้ืนที่เปิดให้บริการเกิน 2,000 ตารางเมตรต้องจัดให้มีป้านและ
สิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้พิการท่ีมีลักษณะสอดคล้องตามกฎกระทรวง
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา 
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หมวด ตัวชี้วัด 
3.10 มีการติดต้ังไฟส่องสว่างฉุกเฉินในกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้องอย่างน้อย 1 
ชุดต่อพ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตรและติดต้ังทุกระยะห่างกันไม่เกิน 45 เมตร 
3.11 มีระบบบําบัดนํ้าเสียและระบบระบายนํ้าเสียของหอพักที่มีคุณภาพที่
เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับดูแล 

หมวดท่ี 4 มาตรฐานการ
จัดระบบบริการ 
(11 ตัวช้ีวัด) 

4.1 แยกพ้ืนที่อาคารหรือหอพักชายและหญิงออกจากกันเป็นสัดส่วนชัดเจน 
4.2 มีสมุดทะเบียนผู้เข้าพักที่เป็นปัจจุบัน 
4.3 มีระเบียบหอพักที่มีการเผยแพร่ให้ผู้เข้าพักได้รับทราบอย่างเปิดเผย 
4.4 กรณีผู้เข้าพักเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีป้ายและระเบียบหอพักเป็น
ภาษาอังกฤษ 
4.5 มีบุคลากรปฏิบัติงานประจําที่มีหน้าที่ดูแลด้านกายภาพของอาคารหอพัก
อย่างน้อย 1 คน ต่อจํานวนผู้เข้าพักไม่เกิน 300 คน 
4.6 ห้ามจําหน่ายสุราในอาคารหอพัก 
4.7 มีป้ายหรือประกาศเก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติดหรืออัตราโทษตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสติด 
4.8 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผู้ เข้าพักในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให้คําปรึกษากรณีผู้เข้าพักมีปัญหา อย่างน้อย
หน่ึงคนต่อจํานวนผู้เข้าพักไม่เกิน 100 คน 
4.9 มีบริการจําหน่ายอาหารและของใช้ที่จําเป็นภายในบริเวณหอพัก 
4.10 มีบริการซักรีดเสื้อผ้า 
4.11 มีการจัดทําจดหมายข่าวหรือจดหมายเวียนเพ่ือการสื่อสาร สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้เข้าพัก 

หมวดที่  5  มาตรฐาน
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ 
(4 ตัวช้ีวัด) 

5.1 จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เข้าพัก เมื่อแรกเริ่มเข้าพักอาศัยในหอพัก 
5.2 สร้างความเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดบริการ
หอพักให้ผู้เข้าพักได้เข้าใจและร่วมมือ 
5.3 มีการจัดต้ังกลุ่มหรือชมรมของผู้เข้าพัก เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 
5.4 มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ผู้เข้าพักได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม
เพ่ือส่วนรวม 

 
  (15) มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กองส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุถึงภารกิจของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  มี 5 มาตรฐาน 8 ตัวช้ีวัด ดังน้ี  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1.การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา
ครอบครัว (1 ตัวช้ีวัด) 

1.1 สัดส่วนเครือข่ายต่อประชาชนในชุมชน 

2.การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว (2 ตัวช้ีวัด) 

2.1 จํานวนกิจกรรมตามขนาดของอปท. 
2.2 ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 

3.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการ
ดําเนินงานด้านครอบครัวของ ศพค. 
(2 ตัวช้ีวัด) 

3.1ร้อยละของการเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ของประชาชน
ในพ้ืนที่ 
3.2 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เข้าใจการ
ประชาสัมพันธ์ 

4. การถ่ายทอดความรู้ด้านครอบครัว  
(2 ตัวช้ีวัด) 

4.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเข้าใจใน
การถ่ายทอดความรู้ด้านครอบครัว 
4.2 จํานวนวิทยากรของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ที่
เป็นคณะทํางาน/หัวหน้าเครือข่าย ศพค. 

5.การประสานความร่วมมือระหว่าง ศพค. กับ
หน่วยงานอ่ืน (1 ตัวช้ีวัด) 

5.1จํานวนกิจกรรมที่มีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน 
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(16) มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สํานักส่งเสริม
และพิทักษ์เยาวชน สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน จัดทํามาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมให้สภา
เด็กและเยาวชนเป็นองค์กรที่มีระบบโครงสร้าง การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม 
 มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน มีข้อกําหนด 4 ด้าน 28 องค์ประกอบ 48 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1.ด้านการจัดองค์กร
และการบริหาร  
(10 องค์ประกอบ 
18 ตัวช้ีวัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ที่มาของคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน 

1.1.1 การรวมกลุ่มสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 
เพ่ือคัดเลือกคณะบริหาร 
1.1.2 คณะกรรมการสรรหาคณะบริหารสภาเด็ก 
และเยาวชน 
1.1.3 คู่มือปฏิบัติงาน 
1.1.4 ปฏิทิน/แผนการคัดเลอืก 

1.2 การบรหิารงานตาม
โครงสร้างและบทบาท
หน้าที ่

1.2.1 การกําหนดโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชน 
1.2.2 การมอบหมายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
แก่คณะบริหารตามโครงสร้างที่กําหนด 
1.2.3 การดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่รบัผิดชอบ
ของคณะบริหาร 

1.3 ระเบียบ/ข้อบังคบั 1.3.1 การประชุมจัดทํา ข้อบังคับ 
1.3.2 ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชน 
1.3.3 การรับทราบและถือปฏิบัติของสมาชิก 

1.4 แผนการดําเนนิงาน
ประจําป ี

1.4.1 การกําหนดแผนงานโครงการประจําปี ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ 
1.4.2 การประชุมอย่างสมํ่าเสมอ 

1.5 ระบบการเงิน/บัญช ี 1.5.1 ระบบบัญชีที่แสดงถึงรายรับ รายจ่าย ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1.6 สถานที่ต้ัง 1.6.1 ศูนย์ประสานงานของสภาเด็กและเยาวชน 
1.7 ที่ปรึกษาสภาเด็กและ
เยาวชน 

1.7.1 การให้คาํแนะนําในการทํากิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนโดยที่ปรึกษา 

1.8 ทําเนียบทีป่รึกษา
สภาเด็กและเยาวชน 
ทุกระดับ 
 

1.8.1 ทําเนียบ ช่ือ-นามสกุล/ที่อยู่ปัจจุบัน/อายุ/
การศึกษา/เบอร์โทรศัพท์/E-mail 
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ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

1.9  
ทําเนียบคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชนทุกระดับ 

1.9.1 ทําเนียบ ช่ือ-นามสกุล/ 
ที่อยู่ปัจจุบัน/อายุ/การศึกษา/เบอร์โทรศัพท์/E-mail 

 1.10 ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อสื่อสาร 
ที่ชัดเจน 

1.10.1 การสื่อสารผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส ์
 

2 ด้านการ
ดําเนนิงาน        
(12 องค์ประกอบ 
21 ตัวช้ีวัด) 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ฐานข้อมูลด้านเด็ก
และเยาวชน 

1.2.1 ฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
1.2.2 ข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนที ่
 

2.2 การประชมุคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

2.2.1 การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2.2.2 รายงานการประชุม/ ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รายงานผลการประชุมให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

2.3 การประชมุใหญ่
สามัญประจําปี 

2.3.1 การประชุมใหญส่ามัญประจําปี อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ัง 
2.3.2 รายงานการประชุม/ ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
รายงานผลการประชุมให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 กิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ
ประจําปีที่กําหนด 

2.4.1 การดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ประจําปีที่กําหนด 
2.4.2 การบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดของ
กิจกรรม 

2.5 การประสาน
เครือข่ายด้านเด็กและ
เยาวชนในพืน้ที่ 

2.5.1 การประสานเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ 
2.5.2 การประชุมเพ่ือประสานความร่วมมือ 
2.5.3 การดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 

2.6 การประชาสัมพนัธ์
สภาเด็กและเยาวชน 

2.6.1 การประชาสัมพันธ์ภารกิจ/หน้าที่/การ
ดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.7 การรายงานผล 2.7.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
2.7.2 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 

2.8  การจัดระบบงาน
สารบรรณ 

2.8.1 สมุดลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ 

2.9 การเข้ารว่มประชุม/
สังเกตการณ์ของ
หน่วยงานท่ีปรึกษาสภา

2.9.1 การเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานที่ปรึกษาสภา
เด็กและเยาวชนทุกระดับ 
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เด็กและเยาวชน 
2.10 การระดมทรัพยากร
และสรา้งความร่วมมือกับ
ภาคีเครือขา่ย 

2.10.1 จํานวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรม 
2.10.2 ภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมร้อยละ 70  
มีความพึงพอใจ 

2.11 การได้รบัการ
ยอมรับ/ยกย่อง ชมเชย 

2.11.1 การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ/
อนุกรรมการ/คณะทํางานต่าง ๆ 

2.12  การส่งเสริมความ
ร่วมมือระดับสากล 

2.12.1 การได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับประเทศ 
2.12.2 กิจกรรมให้ความรู้หรอืการแลกเปลีย่นระหว่าง
ประเทศ 

3 ด้านคณุภาพใน
การดําเนินงาน      
(4 องค์ประกอบ 6 
ตัวช้ีวัด) 
 

3.1 การประสานงาน 3.1.1 เครือข่ายดําเนินงานร่วมกัน 
3.2.2 สมาชิกได้รับแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของ 
สภาเด็กและเยาวชน 

3.2 การดําเนนิกิจกรรม 3.2.1 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 70 มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
3.2.2 การทํางานเป็นทีม 

3.3 การถอดบทเรียน 3.3.1 การถอดบทเรียนเพ่ือทบทวนการดําเนินงาน
สภาเด็กและเยาวชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.4 แนวทางการพัฒนา
งานสภาเด็กและเยาวชน
ในระยะยาว 

3.4.1 แนวทาง/แผนงานการพัฒนางานสภาเด็กและ
เยาวชนในระยะยาว 
 

4 ด้านการมีสว่น
ร่วม                   
(2 องค์ประกอบ      
3 ตัวช้ีวัด) 
 

4.1 การมีบทบาทใน
ชุมชนของเด็กและ
เยาวชน 

4.1.1 สภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มีกิจกรรมทํารว่มกับ
ภาคีเครือข่าย 
4.1.2 เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาและมีส่วนร่วม 

4.2 การสนับสนนุจาก
หน่วยงานต่างๆ ในการ
ดําเนนิกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 

4.4.2 หน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ือง 
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  (17) มาตรฐานข้ันตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดให้
ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนเองตาม
ความสมควร  
  มาตรฐานขั้นตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มี 4 ด้าน ดังน้ี 
 

ด้าน รายละเอียด 
1.ด้านสุขภาพกาย (ก) ดูแลสุขภาพอนามัยของร่างกาย เช่น การมีสุขภาพดี การได้รับอาหารที่มีคุณค่า

และมีปริมาณที่เหมาะสม การนอนหลับอย่างเพียงพอ การมีเวลานันทนาการท่ี
เหมาะสม การมีร่างกานที่สะอาด มีเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่มอย่างเพียงพอ และการมีที่อยู่
อาศัยที่ถูกสุขลกัษณะและเป็นหลักแหล่ง 
(ข) ได้รับการดุแลอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เช่น การปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น หรือการดูและจากสถานพยาบาล 
(ค) ได้รับการดูแลป้องกันโรค เช่น การตรวจสุขภาพ การได้รับวัคซีนตามวัย 
(ง) มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย เช่น มีนํ้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ การ
ทํางานของกล้ามเน้ือ การใช้สายตา การได้ยิน และการรบัรู้ภาษาเป็นไปตาม
พัฒนาการตามวัย 

2.ด้านสุขภาพจิต (ก) เอกลักษณแ์ห่งตน ได้แก่ การรับรู้ตนเอง เช่น การรู้จักช่ือ นามสกุล เพศ อายุ เช้ือ
ชาติ สัญชาติ ความสามารถ จุดอ่อน จุดแข็ง รูปลักษณ์ และมีความเป็นตัวของตัวเอง
และความภูมิใจในสิ่งที่ตนทํา 
(ข) ได้รับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ด้าน
จริยธรรม เช่น การมีเง่ือนไขและปัจจัยภายนอกที่เอ้ือด้านคุณธรรมของเด็ก รวมทั้งการ
มีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีและงดเว้นพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม และมีการเล่นอย่างเหมาะสม เช่น เล่นของเล่นทีไ่ม่เป็นอันตราย ไม่กระตุ้น
พฤติกรรมเบ่ียงเบน และไม่ขดัขวางพัฒนาการของเด็ก 
(ค) มีอารมณ์และพฤติกรรมปกตอ ไม่มีปัญหาทางอารมณ์ เช่น มีความสุข สามารถ
ควบคุมตนเองได้ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม และไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรม 
(ง) มีทักษะในการดูแลตนเอง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 
(จ) สามารถแสดงออกทางสังคม เช่น เตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมตามวัยในการเข้าสู่
สังคม วางตัวได้อย่างเหมาะสม และสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 
(ฉ) มีสมัพันธภาพกับบุคคลภายนอกและภายในครอบครัวได้อย่างปกติ เช่น มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและสังคม มีความผูกพัน ความไว้วาใจ และการมี
สัมพันธภาพที่ดีและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างเด็กกับบุคคลแวดล้อม 

3.ด้านสังคม เด็กต้องมีที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมทางสังคมและได้รับ
บริการสาธารณะที่ไม่เป็นผลร้ายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็ก โดยผู้ปกครองอาจ
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ด้าน รายละเอียด 
ติดต่อสื่อสารกับชุมชนและสังคมภายนอก เพ่ือขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการ
อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในปกครองของตน รวมทั้งต้องเปิด
โอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและสังคม 

4.ด้านกฎหมาย (ก) มกีารจดทะเบียนการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนราษฎร 
(ข) มีผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์และกฎหมายอ่ืน 
(ค) ได้รับการศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ 
(ง) ได้รับสิทธิบริการทางด้านสาธารณสุขและได้รับความร้ึครองตามกําหมายว่าด้วย
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  

 
  (18) มาตรฐานชมรมคลังปญัญาผู้สงูอายุจังหวัด กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน
ของชมรมคลังปัญญาผูสู้งอายุจังหวัด 
  มาตรฐานชมรมคลังปัญญาผูสู้งอายุจังหวัด มี 4 ด้าน 9 องค์ประกอบ 45  ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 
 

มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
1.การบริหารจัดการ   
(2 องค์ประกอบ 13 
ตัวบ่งช้ี) 

1.1 องค์กร 1.1.1 มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประจําปีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่าง
ครบถ้วน 

  1.1.2 มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามท่ีกําหนด 

  1.1.4 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลมาตรฐาน 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าขององค์กร 

  1.1.5 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานร่วมกับองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.2 คณะกรรมการ 
บทบาท หน้าที่ 

1.2.1 มีตําแหน่งผู้นําองค์กรสูงสุด ได้แก่ ประธานชมรม
คลังปัญญาผูส้งูอายุ จังหวัด 

  1.2.2 มีโครงสร้างและวาทะการดํารงตําแหน่งของคณะ
กรรมการฯที่ชัดเจน 

  1.2.3 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

  1.2.4 คณะกรรมการต้องดําเนินการจัดประชุมที่เป็นไป
ตามข้อบังคับของชมรม 

  1.2.5 คณะกรรมการต้องมีการจัดทําวาระการประชุม
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
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มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
  1.2.6 คณะกรรมการต้องได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้

ทักษะและศักยภาพอย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาดูงาน 
เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 

  1.2.7 มีการตรวจสอบด้านการเงินของชมรมฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. การขับเคลือ่นงาน 
(2 องค์ประกอบ 8 
ตัวบ่งช้ี)   

2.1 การสร้างเครือข่าย
การดําเนินงาน 

2.1.1 มีการสร้างความร่วมมือด้านต่างๆ ร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงพม. 

  2.1.2 มีการจัดเวทีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ
และถ่ายทอดภูมิปัญญาร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงพม.ปีละ 2 ครั้ง 

  2.1.3 มีการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดกิจกรรมภูมิปัญญา
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงพ
ม.ปีละ 2 ครั้ง 

  2.1.4 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกชมรมฯกับภูมิปัญญาในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
เครือข่ายการทํางานด้านคลังปัญญาในระดับพ้ืนที่ ปีละ 
2 ครั้ง 

  2.1.5 มีการระดมทุนจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น อปท. 
หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ชุมชน องค์กรเอกชน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 2.2 การประชาสัมพันธ์ 2.2.1 มีการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของชมรมฯเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ผลงานแก่บุคคลภายนอก 

  2.2.2 มีรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง 
เช่น มีการจัดทําวีดีทัศน์ ชุดความรู้ผู้สูงอายุ อย่างน้อย 2 
ช่องทาง 

  2.2.3 มีผูสู้งอายุในชุมรมฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือจัด
อบรมให้แก่หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป ปีละ 20 คน 

3.การส่งเสริมการจัด
กิจกรรม                 
(2 องค์ประกอบ 10 
ตัวบ่งช้ี)   

3.1 กิจกรรมทีมุ่่งเน้น
การนําศักยภาพและภูมิ
ปัญญาผูสู้งอายุไป
ถ่ายทอด 

3.1.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือคดัเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่
โดดเด่นควรค่าแก่การสืบสานจากทุกพ้ืนที่ ปีละ 1 ครั้ง 

  3.1.2 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติภูมิ
ปัญญาผูสู้งอายุจากทุกพ้ืนที่ ปีละ 1 ครั้ง 

  3.1.3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนและขยายผลองค์
ความรู้จากภูมิปัญญาผูสู้งอายุ ปีละ 1 ครั้ง 
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มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
  3.1.4 มีการจัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู/ถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาผูสู้งอายุ ปีละ 1 ครั้ง 
  3.1.5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้คนทุกวัยใน

ชุมชนมีส่วนปีละ 1 ครั้ง 
  3.1.6 มีการสํารวจภูมิปัญญาผู้สูงอายุในจังหวัดเป็น

ประจําทุกสองปี เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาของ
จังหวัดที่ปรับปรุงให้มีข้อมูลทันสมัย ถูกต้องและ
ครอบคลุม 

  3.1.7 มีการทบทวนการทํางานด้านภูมิปัญญาหลังการ
ปฏิบัติงาน (AAR) เพ่ือตรวจสอบการทํางานทั้งด้าน
ความสําเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 3.2 กิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจ 

3.2.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในลักษณะ
รวมกลุ่มกัน โดยผ่านองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น 
กลุ่มอาชีพต่างๆ วิสาหกิจชุมชน OTOP ฯ ปีละ 2 ครั้ง 

  3.2.2 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้ผูสู้งอายุจัดต้ัง
กลุ่ม/องค์กร เพ่ือจะได้มีพลังในการผลิตสินค้า ปีละ 1 
ครั้ง  

  3.2.3 มีการถอดบทเรียนผู้สูงอายุที่ประสบความสําเร็จ
ในการทํางานเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือเผยแพร่สู่สงัคมปีละ 5 
คน 

4. ความสําเร็จของ
ชมรมฯ 
(3 องค์ประกอบ 14 
ตัวบ่งช้ี)   

4.1 ระดับองค์กร 4.1.1 มีจํานวนองค์ความรู้ใหม่/ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ/
นวัตกรรมด้านภูมิปัญญา/สินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ 1 
เรื่อง/ช้ินต่อปี 

  4.1.2 มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาผูสู้งอายุอย่างต่อเน่ืองและตกทอดถึงลูกหลาน 

 4.2 ระดับชุมชน 4.2.1 มีการบูรณาการการทํางานด้านการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาผูสู้งอายุในระดับชุมชน 

  4.2.2 มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 กลุ่ม 
  4.2.3 คนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ

ผู้สูงอายุไปในทิศทางบวกมากขึ้นหลังจากมชีมรมคลัง
ปัญญาผูสู้งอายุจังหวัดเกิดขึ้น 

  4.2.4 หลังจากชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดมีการจัด
กิจกรรมถ่ายทอด/ฟ้ืนฟู/อนุรักษ์ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุทํา
ให้คนในชุมชนมีความพึงพอใจผู้สูงอายุมากขึ้น 

  4.2.5 การดําเนินกิจกรรมของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ
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จังหวัด ทําให้ประชาชนและสังคมรับรู้ถึงความสามารถ
และผลงานของผู้สูงอายุ 

 4.3 ระดับครัวเรือน/
บุคคล 

4.3.1 ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตดี 

  4.3.2 ผู้สูงอายุพ่ึงตนเองได้ เช่น มีงานทํา มอีาชีพเสริม
หรือมีเงินออม เป็นต้น 

  4.3.3 ผู้สูงอายุมีรายได้พอเพียงแก่การดํารงชีวิต 
  4.3.4 ผู้สูงอายุมีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง 
  4.3.5 ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในคณุค่าของตนเอง 
  4.3.6 ผู้สูงอายุมีความสุขและความพึงพอใจในชีวิต 
  4.3.7 ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายจิตใจ 
 
 (19) มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางสําหรับสถานประกอบการ ในการดําเนินงานบ้านพักสําหรับ
ผู้สูงอายุให้มีคุณลักษณะของการพักอาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยกําหนดมาตรฐานที่จําเป็นสําหรับ
บ้านพักผู้สูงอายุ 
 มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ มี 6 มาตรฐาน ดังน้ี 
 

มาตรฐาน รายละเอียด 
มาตรฐานท่ี 1 
อาคารสถานท่ี 

 อาคารและสถานที่ต้ังบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีลักษณะ ดังน้ี  
    1. สถานทีต้ั่งควรอยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    2. มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งชุมชนและสถานพยาบาลได้
โดยสะดวก 
    3. จัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเหมาะสมภายในอาคารและห้องพักอาศัยและจัดพ้ืนที่
ส่วนกลางเป็นห้องหรือลานกิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยใช้ร่วมกันอย่าง
เพียงพอ เช่น มุมออกกําลังกาย มุมสันทนาการ มุมพักผ่อน พ้ืนที่สีเขียว สถานที่
ประกอบอาหาร และรับประทานอาหาร ห้องประกอบพิธีทางศาสนา ฯลฯ 
    4. อาคารที่ให้บริการผู้อยู่อาศัยต้ังแต่สองช้ันขึ้นไป ควรมีลิฟท์โดยสารอย่างน้อยหน่ึง
ตัวที่ผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นผู้สูงอายุสามารถควบคุมได้เองและใช้ได้สะดวก และขึ้นลงได้ทุก
ช้ัน 
    5. ทางเดินภายในอาคารควรมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร เพ่ือให้เก้าอ้ีล้อผ่าน
ได้ระดับพ้ืนผิวเสมอกัน ไมล่ื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีบันไดและทางลาดเช่ือมระหว่างช้ันของ
อาคาร โดยขนาดความกว้างของบันได ทางเดียวกว้างอย่างน้อย 0.90 เมตร บันไดเดิน
สวนกันได้กว้างอย่างน้อย 1.50 เมตร มลีูกต้ังขนาด 0.15 เมตรลูกนอนขนาด 0.30 
เมตร และมีราวจับยาวต่อเน่ืองในส่วนที่เป็นทางเดินทุกแห่งภายในอาคาร 
    6. มีทางหนีไฟจากทางเดินทุกช้ันภายในอาคารออกไปภายนอกอาคาร มีป้ายช้ีนํา
ทางออกที่ชัดเจน ทางหนีไฟให้เป็นทางลาดยาวตลอดจากช้ันบนสุดของอาคารลงไปถึง
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พ้ืนดิน  บริเวณที่มีความปลอดภัย มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร มีราวจับยาว
ต่อเน่ืองตลอดทางหนีไฟป้องกันควันได้ วัสดุปูพ้ืนไม่ลื่น และไม่มีสิ่งกีดขวาง 
    7. ทางเข้าอาคารเป็นพ้ืนเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไมม่ีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรค หรือ
อาจทําให้เป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ ในกรณีพ้ืนอาคารมีระดับต่างกับพ้ืนถนนภายนอก
อาคาร   หรือพ้ืนลานจอดรถ ควรมีบันไดและทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก และอยู่
ใกล้ที่จอดรถ 
    8. มีป้ายแสดงทิศทาง ตําแหน่ง ของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัย  
ทางหนีไฟ หมายเลขช้ันของอาคาร หมายเลขห้อง ที่มีขนาดและสีที่ผูสู้งอายุสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนและทราบความหมายได้ 
    9. ที่จอดรถมีขนาดพ้ืนที่เหมาะสมกับจํานวนห้องพักอาศัย และจัดที่จอดรถไว้ใกล้
ทางเข้าอาคารสําหรับผู้สูงอายุที่เดินไม่สะดวกและการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 
    10. มีหน่วยบริการของผู้ดําเนินการเพ่ือเป็นศูนย์บริการตลอด 24 ช่ัวโมง เก่ียวกับ
การประสานการแจ้งเหตุหรือเตือนภัย การอํานวยความสะดวก และการจดับริการ
ระหว่างผู้ดําเนินการกับผู้อยู่อาศัย และบุคคลภายนอก โดยในหน่วยบริการควรจัดให้มี
รายช่ือผู้อยู่อาศัย ระบบโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับผู้อยู่อาศัยทุกห้องพักอาศัยและ
ภายนอก ระบบสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยที่สามารถรับและส่งสญัญาณกับทุก
ห้องพักอาศัย เก้าอ้ีล้อเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคล่ือนที่แก่ผูสู้งอายุที่เดินไม่
สะดวก และการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ 

มาตรฐานท่ี 2 
ห้องพักอาศยั 

ห้องพักอาศัยของผู้สูงอายุ ควรมีมาตรฐาน ดังน้ี 
    1. ระดับพ้ืนทางเข้าห้องพักอาศัยมีระดับเสมอกับพ้ืนภายในห้องพักอาศัย ไม่มีธรณี
ประตู 
    2. ประตูเข้าห้องพักอาศัยเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีขนาด
กว้าง ไม่ตํ่ากว่า 90 เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก และไม่ติดอุปกรณ์
บังคับประตูปิดได้เอง 
    3. ภายในห้องพักอาศัยมีพ้ืนที่ต้ังแต่ 15 ตารางเมตรขึ้นไปและจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยได้
ไม่น้อยกว่า 3 ส่วน ได้แก่ 
            3.1 ส่วนที่นอน 
            3.2 ห้องนํ้า 
            3.3 พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป 
    4. ระดับพ้ืนภายในห้องพักทุกส่วนมีระดับเสมอกัน วัสดุปูพ้ืนที่ไม่ลื่น และไม่มสีิ่งกีด
ขวาง 
    5. ส่วนที่นอน 
            5.1 ติดต้ังสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัย และโทรศัพท ์
            5.2 มีหน้าต่างมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกอาคาร และระบายอากาศได้ดี 
    6. ห้องนํ้า มีห้องนํ้าในทุกห้องพักอาศัย 
            6.1 มีขนาดกว้างไม่ตํ่ากว่า 1.5 เมตร x 2.0 เมตร 
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            6.2 ประตูเป็นแบบเปิดออกภายนอกหรือแบบบานเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อย
กว่า 90 เซนติเมตร มือจับแบบก้านโยกหรือแกนผลัก ไม่ติดอุปกรณ์บังคับประตูปิดได้
เอง และไม่มีธรณีประตู 
            6.3 ระดับพ้ืนผิวภายในห้องนํ้ามีระดับเสมอกับภายนอก วัสดุปูพ้ืนต้องไม่
ลื่น มีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายนํ้าทิ้ง เพ่ือที่จะไม่ให้มีนํ้าขงับนพ้ืน 
            6.4 มีโถส้วมชนิดน่ังราบสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 50 
เซนติเมตร มีพนักพิงหลัง และมีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังอย่างน้อย 1 ด้าน เพ่ือช่วย
ในการพยุงตัว 
            6.5 มีอ่างล้างมือและมีราวจับข้างอ่างล้างมือสูงจากพ้ืน ไม่น้อยกว่า 80 ซม. 
เพ่ือช่วยพยุงตัวขณะยืน ให้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่าง เพ่ือให้
เก้าอ้ีล้อสามารถสอดเข้าได้ ก๊อกนํ้าเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือ
ระบบอัตโนมัติ 
            6.6 บริเวณที่อาบนํ้า จัดให้มีที่น่ังสําหรับอาบนํ้าที่มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อย
กว่า45 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 50 เซนติเมตร มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่น่ังสูง
จากพ้ืน 65 เซนติเมตร แต่ไมเ่กิน 70 เซนติเมตร ก๊อกนํ้าของฝักบัวเป็นชนิดก้านโยก
หรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 
            6.7 ติดต้ังสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยภายในห้องนํ้า 
            6.8 มีระบบทํานํ้าอุ่นที่ปลอดภัย 
            6.9 มีราวจับต้ังแต่ประตูไปจนถึงโถส้วมและบริเวณท่ีอาบนํ้า 
    7. ระบบไฟฟ้าภายในห้องพักอาศัย 
            7.1 มีหลอดไฟฟ้าติดต้ังไว้ทั้งในส่วนที่นอน ห้องนํ้า และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ทั่วไป 
            7.2 สวิตซ์ ติดสูงไมเ่กิน 90 เซนติเมตรจากพื้น 
            7.3 ปลั๊กไฟ ติดสูงไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตรจากพ้ืน 
            7.4 มีระบบตัดไฟฟ้าลัดวงจรอัตโนมัติ 
    8. เครื่องเรือนภายในห้องพักอาศัย ควรเป็นชนิดไม่มีมุมแหลม หรือทีจ่ะก่อให้เกิด
อันตรายได้ง่าย 

มาตรฐานท่ี 3 
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

 

บ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
    1. มีนํ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภคตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าที่ทางราชการกําหนดและ
มีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง 
    2. มีระบบรองรับนํ้าเสียจากการใช้อุปโภคบริโภค และมีการบําบัดนํ้าเสียให้อยู่ใน
สภาพที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และสง่ผลให้เกิดโรคหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญแก่ผู้อยู่อาศัย 
    3. มีที่กักเก็บสิ่งปฏิกูลและทําการบําบัดหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย
จากการเกิดโรค และการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
    4. มีการบริการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลกัษณะให้แก่ทกุห้องพักอาศัย 
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    5. มีการป้องกันและกําจัดไม่ให้แมลงและสัตว์นําโรคเข้าไปสร้างความเดือดร้อน
รําคาญ หรือเป็นพาหะนําโรคแก่ผู้อยู่อาศัย 
    6. กรณีที่มกีารประกอบอาหารบริการให้แก่ผู้อยู่อาศัย 
            6.1 สถานที่ประกอบอาหารควรเลือกบริเวณที่จะไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมของผู้อยู่
อาศัยได้รับการปนเป้ือนจากสิ่งสกปรก ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญอัน
เน่ืองมาจากกลิ่น เสียง ควัน 
            6.2 จัดอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพโดยคํานึงถึงความต้องการทางโภชนาการของ
ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้สูงอายุ และดําเนินการเตรียม ปรุง ประกอบอาหารพร้อมทั้งดูแล
เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร และรับประทานอาหารให้สะอาดและถูก
สุขลักษณะในทุกขั้นตอนตามข้อกําหนดของมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

มาตรฐานท่ี 4  

ผู้ให้บริการ 

 

    ผู้ให้บริการบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีมาตรฐาน ดังน้ี     
    1. ผู้ดําเนินการ เป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลการดําเนินงานให้บริการของ
พนักงานในบ้านพักผู้สูงอายุ โดยอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
            (1) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
            (2) สําเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 420 ช่ัวโมง ที่จัด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสตูรที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายมาตรฐาน
ฉบับน้ี 
            (3) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
            (4) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจรติหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
    2. พนักงาน เป็นผู้ทําหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงาน รับการติดต่อ การแจ้งเหตุ 
หรือเตือนภัย แจ้งข่าวสาร อํานวยความสะดวก ดูแลผู้สูงอายุในกรณีเจ็บป่วยหรือมี
ความเดือดร้อน จัดกิจกรรมและบริการต่างๆ ที่มคีุณภาพแก่ผู้อยู่อาศัย โดยอยู่
ปฏิบัติงานในบ้านพักผู้สูงอายุตลอด 24 ช่ัวโมง ในอัตราส่วนพนักงาน 1 คนต่อผู้สูงอายุ
ที่อยู่อาศัย 15 คน ควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
            (1) มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
            (2) สําเร็จการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 420 ช่ัวโมง ที่จัด
โดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสตูรที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายมาตรฐาน
ฉบับน้ี หรือ 
            (3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผูสู้งอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือ
รับรองจากโรงเรียน สถาบันหรือสถานประกอบการที่เก่ียวข้อง และสําเร็จการอบรม
หลักสูตรการดูแลผูสู้งอายุไม่น้อยกว่า 70 ช่ัวโมง ที่จัดโดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข หรือส่วนราชการที่เก่ียวข้อง หรือโรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก
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กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายมาตรฐานฉบับน้ี 
            (4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
            (5) มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้วิกลจรติหรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด 
    3. ควรจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้และทกัษะเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
            (1) การซ่อมแซมห้องพักอาศัย ประปา ไฟฟ้าและอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆ 
            (2) การทําความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลาง และการอํานวยความสะดวกในการใช้
บริการการทําความสะอาดห้องพักอาศัย 
            (3) การประกอบอาหารหรืออํานวยความสะดวกด้านอาหาร 
            (4) การรักษาความปลอดภัย 
            (5) การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย 

มาตรฐานท่ี 5 การ
จัดการ 

 

ภายในบ้านพักผู้สูงอายุควรจัดให้มีสิ่งที่จําเป็น ดังน้ี 
    1. จัดทํารายช่ือและข้อมูลส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย ข้อมูลเก่ียวกับสุขภาพ และข้อมลู
ของญาติหรือผู้ที่ติดต่อได้ เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการติดต่อและดําเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในกรณีฉกุเฉิน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลต้องระมัดระวังต่อการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลและสวัสดิภาพของผู้อยู่อาศัย 
    2. จัดระบบการติดต่อและอํานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือระหว่างผู้ดําเนินการ
และพนักงานกับผู้อยู่อาศัยทุกห้องอาศัยทางโทรศัพท์และสัญญาณบอกเหตุหรือเตือน
ภัยที่เป็นเสียงและแสง 
    3. จัดให้พนักงานทุกคนได้รับการอบรมฟ้ืนฟูหรือเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะ และ
จิตสํานึกเก่ียวกับการดูแลผู้สงูอายุอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น การดูแล
กิจวัตรประจําวัน การปฐมพยาบาล ฯลฯ 
    4. จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน 
    5. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพ้ืนที่ส่วนกลาง 
    6. การกําจัดขยะและขยะติดเช้ือตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
    7. การดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    8. จัดให้มียาสามัญประจําบ้านเพ่ือรักษาโรคเบ้ืองต้น และมีพนักงานดูแลการให้ยา 
และจัดการหรืออํานวยความสะดวกให้มีการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผูสู้งอายุตามความ
จําเป็น 
    9. จัดให้มีระบบไฟฟ้าหรือแสงสว่างสํารอง 
    10. จัดใหม้เีครื่องมือดับเพลิงตามข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดต้ังในที่มองเห็นได้ชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งาน 
    11. จัดใหม้กีารฝึกอบรมผูดํ้าเนินการและพนักงานที่เก่ียวข้องกับการป้องกัน และ
ระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และฝึกอบรมการ
ป้องกันและหนีภัยจากอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินที่เป็นอันตรายให้แก่ผู้พักอาศัยอย่าง
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สม่ําเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    12. จัดระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย 
    13. ดูแลความสงบเรียบร้อยของผู้อยู่อาศัยไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือความ
เดือดร้อนรําคาญในการอยู่อาศัยร่วมกัน 

มาตรฐานท่ี 6 การ
บริการ 

 

    การบริการในบ้านพักผู้สูงอายุ ควรมีเจ้าหน้าที่ให้การบริการในลักษณะ ดังน้ี 
    1. ให้คําปรกึษา แนะนําความรู้ในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุให้แก่ผูอ้ยู่อาศัยทั้งที่
เป็นผู้สูงอายุ และผู้ที่อาศัยร่วมกับผู้สูงอายุ 
    2. ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน 
    3. นําส่งผู้สงูอายุที่เจ็บป่วยไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล 
    4. รับการติดต่อและการแจ้งเหตุจากผู้พักอาศัย และให้ความช่วยเหลือหรืออํานวย
ความสะดวกตามความจําเป็น 
    5. จัดหรืออํานวยความสะดวกให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของผู้
พักอาศัย 
    6. อํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดห้องพักและการซักล้าง 
    7. ให้บริการอาหารหรืออํานวยความสะดวกด้านอาหารแก่ผู้อยู่อาศัย 
    8. ประสานงาน อํานวยความสะดวกการทํากิจธุระภายนอกบ้านพักผู้สูงอายุให้แก่ผู้
อยู่อาศัย     

    9. ให้บริการหรืออํานวยความสะดวกในการซ่อมแซมห้องพักอาศัย ประปา ไฟฟ้า 
    10. ซ่อมบํารุงอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ                 

 
(20) มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการ

ผู้สูงอายุ จัดทําขึ้นเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ การดูแล การคุ้มครองผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  

มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ มี 3 ด้าน 6 องค์ประกอบ 
45 ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 

มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1.ด้านการจัด
กิจกรรมและ
บริการ 

1.สุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิต 

1.มีระบบบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น ได้แก่ การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง 

  2.มีกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
สําหรับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับอาหารที่
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรงั 

  3.มีกิจกรรมท่ีออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
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  4.มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจติสําหรับผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรม

ผ่อนคลายความเครียด 
  5.มีกิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อมและทีอ่ยู่

อาศัยที่ปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลหรือผูท้ี่
เก่ียวข้อง 

  6.มีกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากสําหรับผู้สูงอายุ 
เช่น การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ 

  7.มีกิจกรรมใหค้วามรู้เก่ียวกับโรคเรื้อรังและการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น 

  8.มีกิจกรรมใหค้วามรู้ด้านการดูแลผูสู้งอายุ เช่น ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ(อผส.) ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง 

  9.มีการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผูสู้งอายุติดบ้านและผู้สูงอายุทีม่ี
ความต้องการ 

  10.มีกิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพเบ้ืองต้นแก่ผู้สูงอายุและผูท้ี่มี
ความต้องการ 

 2.อาชีพและสังคม 11.มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้หรือการ
ลดรายจ่ายหรือการอบรม 

  12.มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายโดยใช้วัสดุอุปกรณ์
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 

  13.มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่มีวิทยากรที่เป็นจิตอาสาหรือ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

  14.มีกิจกรรม งานเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรม งานเฉลิม
ฉลอง งานทางศาสนาของชุมชน 

  15.มีกิจกรรมให้การศึกษาหรอืถ่ายทอดความรู้แก่ผูสู้งอายุ 
  16.มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาจากผูสู้งอายุ

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม 
  17.มีกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ 
  18.การจัดระบบฐานข้อมูลทีส่ามารถนํามาใช้ประโยชน์เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ข้อมูล
ผู้สูงอายุ ข้อมลูกลุ่มอาชีพและสังคม ข้อมลูอาสาสมัคร 

  19.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์สามารถเข้า
ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ 

  20.มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมทางสงัคมโดยการมีส่วน
ร่วมหรือการสนับสนุนด้านต่างๆจากภาคประชาชน 



 
 

3-164 

มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ภาคเอกชนหรือภาครัฐ 

2.ด้าน
สภาพแวดล้อม
กายภาพ 

1.สุขภาพอนามัยและ
สุขภาพชีวิต 

1.มีสถานที่ต้ัง ศพอส.อยู่ในตําแหน่งที่ไม่ไกลจากชุมชนและ
ผู้สูงอายุ ไม่อยู่ในย่านที่มีเสียงอึกทึกหรือมีมลพิษ และมี
เส้นทางที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก 

  2.มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับจัดกิจกรรมสําหรบัผู้สูงอายุ 
ภายนอกอาคารมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นและสามารถใช้งานได้
ทุกกลุ่ม สถานภาพของผู้สูงอายุตลอดจนมีพ้ืนผิวของพ้ืนที่ใช้
งานที่มีความปลอดภัย 

 2.อาคารสถานที่และ
พ้ืนที่ใช้สอย 

3.อาคารสถานที่ต้ัง ศพอส.โดยมีป้ายช่ือศพอส. ถาวร กํากับ
ไว้ด้านหน้าอาคาร และภายในศพอส. มีป้ายสัญลักษณ์และมี
การใช้สีที่เหมาะสมในการบ่งบอกทิศทางการสัญจรภายใน
อย่างปลอดภัย 

  4.ตัวอาคารมีการเลือกใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่มคีวามมั่นคงแข็งแรง 
  5.มีการแบ่งพ้ืนที่ภายในที่เพียงพอกับการวมกลุ่มและใช้งาน

ของสมาชิก ได้อย่างเหมาะสมและมีพ้ืนที่สาํหรับเก็บสิ่งของ
วัสดุและครุภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วนก่อให้เกิดความปลอดภัย 

  6.มีห้องนํ้าภายในอาคาร ศพอส.หรือบริเวณโดยรอบอาคารที่
อยู่ในมาตรฐานของผู้สูงอายุและผู้พิการ อย่างน้อย 1 ห้องต่อ
ช้ันในระยะที่สามารถเข้าถึงได้ 

  7.มีการจัดให้มอุีณหภูมิภายในอาคารที่เหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจกรรมของ ศพอส.โดยจัดให้มีการระบายอากาศที่
ดี จัดหาและติดต้ังพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศตามสมควร
และมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการประกอบกิจกรรมของ 
ศพอส. 

  8.ทางเข้าอาคารและประตูภายใน ศพอส.มคีวามกว้าง
เพียงพอสําหรับรถเข็นคนพิการ ตลอดจนมีความต่อเน่ือง
ระหว่างอาคารและจัดใหม้ีทางลาด ราวจับ ตามความ
เหมาะสม และสามารถใช้งานได้จริง 

  9.มีบริการแหล่งเรียนรู้และบริการสิ่งอํานวยความสะอาดที่
จําเป็น 

  10.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

3.ด้านกลไกและ
บริหารจัดการ 

1.กลไก 1.การจัดทําแผน มีแผนดําเนินการ ศพอส. ได้แก่ แผน
ดําเนินการสอดคล้องกับแผนด้านผู้สูงอายุของอปท.หรือแผน
ชมรมผู้สูงอายุ หรือแผนที่จัดทําขึ้นพิเศษ 
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  2.มีแผนผังโครงสร้างการบริหารที่แต่งต้ังโดยผู้บริหาร อปท.

หรือคณะกรรมการบริหาร ศพอส. ติดแสดงอยู่ในที่ทําการ
ของ ศพอส.  

  3.มีหลักฐานการดําเนินการประชุม และการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมของ ศพอส. 

 2.การบริหารจัดการ 4.ด้านบุคลากร มีข้อมลูบุคลากร ศพอส. อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) และข้อมูลผูสู้งอายุในพ้ืนที่ 

  5.ด้านบุคลากร มีผูท้ี่ได้รับมอบหมายในการดําเนินการ 
ศพอส. ดูแลสถานที่ หรือจัดกิจกรรมและบริการประจํา 
ศพอส. 

  6.ด้านงบประมาณมีแผนงบประมาณ ศพอส.ในการ
ดําเนินงานปฏิบัติงานกิจกรรมและบริการ 

  7.ด้านงบประมาณ มีการขอรับสนับสนุน และรายได้จาก
แหล่งที่มาอ่ืนๆ 

  8.ด้านหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการ ศพอส.มีการขับเคลื่อนโดย 
อปท. ชมรมผูสู้งอายุ (ที่จดทะเบียนเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์) และความร่วมมือของหน่วยงานในจังหวัด
และพ้ืนที ่

  9.ด้านอาคารสถานที่ ที่ทําการศพอส. มีแผนการใช้งานการ
ก่อสร้าง การปรับปรุงอาคารและการจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ และมีการบํารุงรักษาซ่อมแซม
อาคารอย่างต่อเน่ือง 

  10.ด้านอาคารสถานที่ มแีผนการจัดการ ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษา 

  11.ด้านกิจกรรมและบริการมคีวามถี่ของกิจกรรมภายใน และ
กิจกรรมภายในนอก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งตลอดปี 

  12.ด้านกิจกรรมและบริการมคีวามหลากหลายของกิจกรรม
ภายใน และกจิกรรมภายนอก อย่างน้อย 5 กิจกรรม ไมซ่้าํกัน
อย่างน้อย 5 กิจกรรมไมซ่้ํากัน ตลอดปีโดยมีการจัดทําสถติิ
การรับบริการของ ศพอส. คดิเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

  13.ด้านกิจกรรมและบริการ มีความครอบคลุมของกิจกรรม
สําหรับผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม 

  14.ด้านกิจกรรมและบริการ มีความครอบคลุมของกิจกรรม
สําหรับผู้สูงอายุ สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุและผู้ดูแล และ
สมาชิกทุกวัยในชุมชน 



 
 

3-166 

มาตรฐาน องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
  15.ด้านกิจกรรมและบริหาร มีกิจกรรมเสรมิในการขับเคลื่อน 

ศพอส. อย่างใดอย่างหน่ึงไม่น้อยกว่า 2 รายการ 
 
(21) การจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้จัดทํามาตรฐาน

การจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล เพ่ือให้องค์กรชุมชนมีความเข้าใจสาระสําคัญของสภาองค์กร
ชุมชนและเข้าใจข้ันตอนการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล 

การจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล มี 8 ขั้นตอน ดังน้ี 
 

ขั้นตอน รายละเอียด 
1.การสร้างความ
เข้าใจเรื่องสภา
องค์กรชุมชน 

ในขั้นตอนน้ี ควรมีผู้นําชุมชนได้มีการทํางานร่วมกันอยู่แล้วในพ้ืนที่ เช่น คณะทํางาน
แผนชุมชนซึ่งมแีกนนําชุมชน กํานัด อปท. คณะทํางานรับรองสถานภาพองค์กรชุมชนซึ่ง
มีเครือข่ายชุมชนอปท. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตําบล 
(ศอช.ต.) เครือข่ายสวัสดิการชุมชนตําบลท่ีมีตัวแทนจากหลายกลุ่มองคก์รในตําบล 
เครือข่ายจัดการทรัพยากรในตําบล เครือข่าย อสม. ฯลฯ  ชักชวนกันมาพูดคุย สร้าง
ความเข้าใจเรื่องเป้าหมายและสาระสําคัญของสภาองค์กรชุมชน ให้ผู้เขา้ร่วมได้เข้าและ
เห็นความสําคัญที่จะต้ัง อาจรวมกันเป็นคณะทํางานหรือ “ผู้ก่อการดี” ที่จะมาร่วมกัน
ทําเรื่องน้ีก็ได้ 

2.การรวบรวมและ
รับรองข้อมูลชุมชน 
(กลุ่ม/องค์กร
ชุมชน) 

เพ่ือให้การจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่ม/องค์กร
ต่างๆ ในตําบลอย่างขว้างขวาง จึงควรมีการรวบรวมข้อมูลกลุ่ม/องค์กรชุมชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด กระจายให้ชุมชน (กลุ่ม/องค์กร)ต่างๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุม่อาชีพ กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผูสู้งอายุ ฯลฯ กรอกข้อมูล
ชุมชน ใช้แบบแสดงข้อมูลชมุชน จช.02 นําข้อมูลกลุ่ม/ชุมชน มาดูร่วมกันในหมู่บ้าน
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์การเป็นชุมชนตามประกาศหรือไม่ เกณฑ์เบ้ืองต้นได้แก่ รวมตัวกัน
ตามความสมัครใจ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มคีวามต่อเน่ืองในการทํากิจกรรมอย่างน้อย 6 
เดือน บริหารจัดการโดยสมาชิกมีส่วนร่วม โดยชวนผู้ใหญบ้่านมาร่วมด้วย เพ่ือให้เกิด
การรับรองกลุ่ม/ชุมชนร่วมกัน (ผูใ้หญ่บ้านจะรับจดแจ้งด้วยความมั่งใจว่ามีการช่วยกันดู
มาแล้ว )การสาํรวจและรับรองข้อมูลร่วมกันเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะทําให้องค์กรที่มาจด
แจ้งเพ่ือจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลได้รับข้อมูลซึ่งกันและกันมีการพูดคุย ปรึกษาหรือ
กันก่อนที่ไปจดแจ้งการจัดต้ัง ถือเป็นกระบวนการ รับรองสถานภาพองค์กรชุมชน 
ร่วมกัน 

3.การลงมติใหจ้ด
แจ้งการจัดต้ัง
ชุมชนและ
มอบหมายผู้แทน
ไปจดแจ้ง 

1.กรณีเป็นหมูบ้่าน เมื่อได้ไปประชุมปรึกษาหารือมรกลุ่มแล้ว ให้มมีติจะจดแจ้งการ
จัดต้ังชุมชน ใช้แบบรายงานมติของชุมชน จช.03 และมอบหมายให้ผูแ้ทนไปจดแจ้ง 
กับผู้ใหญ่บ้านโดยใช้แบบคาํขอแจ้งการจัดต้ังชุมชน จช.01 แบบแสดงข้อมูลกลุ่ม/
ชุมชน จช02 และรายงานมติของชุมชน จช03 กรณีในพ้ืนที่ไม่มีกํานัด ผู้ใหญ่บ้าน เช่น 
เทศบาล ใหจ้ดแจ้งกับนายกเทศมนตรี กรณเีขตกทม. ใหจ้ดแจ้งกับผู้อํานวยการเขต 
2. กรณ ี“ชุมชนอ่ืน” ซึ่งเป็นชุมชนที่มีสมาชิกมากกว่าหน่ึงหมู่บ้าน หรือเป็นเครือข่าย
ระดับตําบลเช่น กลุ่ม/เครือขา่ยจัดการทรัพยากร เครือข่ายสวัสดิการตําบล เครือข่าย



 
 

3-167 

ขั้นตอน รายละเอียด 
ผู้สูงอายุ ฯลฯ ให้มีการประชุมปรึกษาหรือสมาชิกและมอบหมายผู้แทนไปจดแจ้งการ
จัดต้ังกับกํานัด หรือนายกเทศมนตรีหรือผู้อํานวยการเขต เช่นเดียวกัน โดยใช้แบบฟอร์ม
เดียวกันกับชุมชนระดับหมู่บ้าน 

4.ผู้รับจดแจ้งออก
ในรับจดแจ้ง 

เมื่อผู้ใหญ่บ้าน กํานัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อํานวยการเขต ที่เป็น
ผู้รับจดแจ้ง ได้รับการจดแจ้งพร้อมเอกสารหลักฐานครบถว้นแล้ว ให้ออกใบรับจดแจ้ง 
ใช้ใบรบัจดแจ้งการจัดต้ังชุมชน จช04 ใหผู้้จดแจ้งไปดําเนินการปรึกษาหารือไห้ได้
ผู้แทน และจัดทําบัญชีรายช่ือชุมชนประกอบการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน กรณีทีผู่้รับจด
แจ้งเห็นว่าชุมชนที่จดแจ้งไม่มีลักษณะเป็นชุมชนหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนให้สง่
เรื่องให้สถาบัน พิจารณาวินิจฉัย (ส่งไปส่งไปที่สํานักงานปฏิบัติการภาค ตามท่ีอยู่ท้าย
เล่มน้ี) ทั้งน้ีถ้าหากได้รับรองข้อมูลร่วมกันก่อน ข้อ 2 กรณเีช่นน้ีก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ 

5.การปรึกษาหารือ
ให้ได้ผู้แทนชุมชน 

1.กรณีเป็นกลุม่ระดับหมู่บ้าน ได้ผู้แทนกลุม่/องค์กรชุมชน ในแต่ละหมูบ้่านได้ไป
ปรึกษาหารือ เพ่ือให้ได้ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรชุมชนหมู่บ้าน ๆ ละ 4 คน และลงช่ือเป็น
บัญชีชุมชนที่จดแจ้งทั้งหมด ใช้แบบบนัทึกการปรึกษาหารือและบญัชีรายชื่อชุมชน 
จช.05 
2.กรณี “ชุมชน” ซึงเป็นชุมชนท่ีมีสมาชิกมากกว่าหน่ึงหมู่บ้าน หรือเป็นเครือข่ายระดับ
ตําบลให้แจ้งรายช่ือผู้แทนชุมชน (กลุม่/เครือข่าย)ละ 2 คน และเข้าร่วมประชุมจัดต้ัง
สภาองค์ชุมชนตําบล ได้โดยตรง 

6.การประชุม
ปรึกษาหารือจัดต้ัง
สภาองค์กรชุมชน
ตําบล 

จัดประชุมระดับตําบลเพ่ือปรึกษาหารือการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ผู้แทนชุมชนระดับหมู่บ้าน ละ 4 คน และผูแ้ทนชุมชนอ่ืนตาม
จํานวนที่ได้มีการจดแจ้งการจัดต้ังชุมชน (กลุ่ม/เครือข่าย)ละ 2 คน ซึ่งต้องมีผู้เข้าประชุม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของชุมชนทุกประเภทรวมกันและมติเห็นพ้องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
60 ของผูผู้้แทนชุมชนทุกประเภทให้จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล หลังจากน้ันให้
กําหนดจํานวนและคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล และอาจเสนอและกําหนดวิธี
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิไปพร้อมกันได้ 

7.การประชุมสภา
องค์กรชุมชนตําบล
ครั้งที่ 1 

เมื่อได้สมาชิกสภาองค์กรชุมชรตําบล ตามท่ีกําหนดจากประชุมในขั้นตอนที่ 6 แล้วใหจ้ัด
ให้มีการประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบล ครัง้ที่ 1 โดยผูท้ี่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนตําบล ต้องรับรองคุณสมบัติว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 7 โดยใช้
ใบรับรองคณุสมบัติและลักษณะต้องหา้มของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล  จส.04 
และเชิญผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกจากผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ที่เข้าเคารพหรือยอมรับ
นับถือของชุมชนในตําบลเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องจะต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตร 7 เช่นเด่ียวกัน 
หลังจากน้ันให้มีการคัดเลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการ และจัดทําข้อมูล
สภาองค์กรชุมชนตําบล ตามแบบแสดงข้อมูลสภาองค์กรชุมชนตําบล จส.02ให้
มอบหมายผู้ไปจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล และอาจคัดเลือกผู้แทนสภา
องค์กรชุมชนตําบล 2 คน เขา้ร่วมประชุมระดับจังหวัด พร้อมกับการจัดประชุมคร้ังน้ีได้ 

8.การจดแจ้งจัดต้ัง
สภาองค์กรชุมชน

ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ย่ืนจดแจ้งจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลกับกํานัด ในกรณีที่ไม่
มีกําหนดให้ย่ืนจดแจ้งกับนายกเทศมนตรีหรอืผู้อํานวยการเขต โดนใช้แบบคําขอจดแจ้ง
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ขั้นตอน รายละเอียด 
ตําบล การจัดต้ังสภาองค์กรจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล จส.01 และแบบแสดงข้อมูลสภา

องค์กรชุมชนตําบล จส.02 และรายงานการประชุมจัดต้ังสภาองค์กรชมุชนตําบล 
(เพ่ือแสดงมติของประชุมว่าเห็นพ้องต้องกันให้จัดต้ัง ) และส่งไปที่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนพร้อมทั้งข้อมูลหลักฐานเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการจัดระบบข้อมูลองค์กร
ชุมชนไว้ที่สภาองค์กรชุมชน ตามหลักเกณฑ์การจดแจ้งต้ังสภาองค์กร 

 
(22) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน สํานักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชนได้จัดทําคู่มือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน เพ่ือเป็นคู่มือในการทํางานสนับสนุนการ
พัฒนาขบวนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนและผู้ปฎิบัติงาน พอช.เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และขยายแนวคิด
เจตนารมณ์ เป้าหมายสําคัญของการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ “ชุมชน
ท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพ่ึงตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน” 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน  มี 4 ระดับ ดังน้ี 
 

ระดับ ตัวชี้วัด 
1.ระดับครอบครัว 
 

-จํานวนครัวเรือนที่มีอาชีพที่สร้างรายได้อย่างสมํ่าเสมอ 
-ครัวเรือนที่เป็นหน้ีก่อทุกข์ (หน้ีสร้างปัญหา) มีจํานวนลดลง 
-จํานวนเงินออมของครัวเรือนในกองทุนต่างๆ ของหมู่บ้านมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
-จํานวนครัวเรือนในชุมชนมีการทําบัญชีครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 
เป็นตัวช้ีวัดที่ต้องการวัดผลในระดับครัวเรือนให้เห็นผลเชิงลึกแล้วนําผลมา
วิเคราะห์เป็นภาพรวมในระดับกลุ่มองค์กร หมู่บ้าน ตําบล  

2.ระดับกลุ่มองค์กร/
ชุมชน/หมู่บ้าน 

*มีกลุ่มองค์กรในชุมชน/หมู่บ้านที่เข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น โดยดูจาก 
-กลุ่มองค์กรมจีํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นทุกปี 
-กลุ่มองค์กรมจีํานวนเงินเพ่ิมขึ้นทุกปี 
-กลุ่มองค์กรมรีะบบการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ทันที 
-มีคนทํางาน หรือกลไกที่มาจากหลากหลายอาชีพ และทํางานอย่างต่อเน่ือง 
-มีการขยายกิจกรรมจากเรื่องหน่ึงไปสู่การจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือจัดต้ัง
ธนาคารหมู่บ้าน ขยายจากเรื่องการออมเงินไปสู่เรื่องการออมดิน ออกนํ้า ออมป่า 
จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น 
เป็นการวัดผลสําเร็จไปที่กลุม่องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือให้เห็นผลการ
เปลี่ยนแปลงในระดับที่มากกว่าครัวเรือน 

3.ระดับพ้ืนที่/ตําบล *มีคนทํางาน/กลไกทีมีองค์ประกอบจากทุกส่วนในตําบล เช่น จากกลุ่มองค์กร 
เครือข่ายต่างๆ สภาองค์กรชุมชน อบต. อบจ. พัฒนาชุมชน กศน. โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย วัด อสม. เป็นต้น 
-มีกระบวนการสํารวจข้อมูล และวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจและชุมชนในตําบล 
-มีแผนพัฒนาตําบลครบทุกมิติ (สังคม วัฒนธรรมประเพณี การเมือง เศรษฐกิจและ
ทุนชุมชน ) ที่เห็นแผนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนอย่างชัดเจน 
-มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาตําบล 
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ระดับ ตัวชี้วัด 
-มีองค์ความรู้ หรือชุดความรู้การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนตามบริบทของพ้ืนที่ 
-มีเครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่สามารถเช่ือโยงระหว่างตําบลได้ 

 มีเวทีเรียนรู้ระหว่างพ้ืนที่ (การเรียนรู้แนวราบ/การเรียนรู้ข่ามพ้ืนที่ ) 
 มีเครือข่ายและเปลี่ยนวัตถุดิบ สินค้า ผลิตภัณฑ์ คนทํางาน และเปลี่ยน

ความรู้ด้านต่างๆ เป็นต้น 
-มีกฏ หรือกติกา หรือข้อบัญญัติมรการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 
-ผลการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่สามารถวัดได้ ดูได้ นับได้
อย่างชัดเจน โดยสามารถกําหนดตัวช้ีวัดออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

 ลักษณะที่ 1 วัดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ เช่น 
*การวัดจํานวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเพ่ิมขึ้น 
*คนในชุมชนมจีิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น (ช่วยเหลืองานชุมชน) 
*คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตและเกษตรเคมีมีเป็นอินทรีย์ 
*เกษตรกรเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากการผลิตทีมุ่่งขายเชิงปริมาณ มาเป็นการ
ผลิตคํานึงถึงคุณภาพ และสุขภาพของผู้บริโภค 
*มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เก่ียวข้องในตําบล 
*มีความสามารถในการกําหนดราคา และต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง 
หรือผู้ที่มารับ๙อผลผลิตได้ 

 ลักษณะที่ 2 วัดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ ส่วนมากเน้นให้เห็นเป็นตัว
เลขที่ชัดเจน เช่น 
*จํานวนกลุ่มองค์กรที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมเป็นสมาชิกเครือข่ายเพ่ิมขึ้น 
*จํานวนสมาชิกของแต่ละกลุม่องค์กรมีเพ่ิมขึ้น 
*จํานวนทุนของแต่ละกลุ่มองค์กรเพ่ิมขึ้น 
*จํานวนหน้ีสินเฉลี่ยของคนในตําบลลดลง 
*รายได้เฉลี่ยของคนในตําบลเพ่ิมขึ้น 

 ลักษณะที่ 3 วัดการเปลี่ยนแปลงเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งอาจจะเปรียบเทียบ
ผลสําเร็จก่อนหรือหลังการทาํกิจกรรม หรอืเปรียบเทียบเป็นรายเดือน 
รายปี เช่น 
*ครัวเรือนมีรายได้จากอาชีพหลักเพ่ิมขึ้นเมือ่เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
*จํานวนสมาชิกทีมีหน้ีนอกระบบลดลงเมื่อเปรียบเทียบตลอดระยะเวลา 3 
ปีที่ผ่านมา 

*ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน นํ้า ป่า ) อุดมสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ป่าเสื่อมโทรมลดลง 
คุณภาพนํ้าดีขึ้น จํานวนสัตว์นํ้าเพ่ิมขึ้น คุณภาพดินดีขึ้น เป็นต้น 
เป็นการวัดผลสําเร็จไปที่พ้ืนที่ เพ่ือให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงภาพรวมของทั้ง
พ้ืนที่/ตําบล เห็นความครอบคลุม และการขยายฐานการทํางาน เป็นต้น 

4. ตัวช้ีวัดระดับจังหวัด -มีเครือข่ายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่มีองค์ประกอบหลากหลาย เช่น 
กลุ่มองค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคม หน่วยงาน
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ระดับ ตัวชี้วัด 
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศกึษา เป็นต้น โดยสามารถเช่ือระบบเศรษฐกิจและทุน
ชุมชนที่นําไปสู่จังหวัดจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจได้ 
-มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนจังหวัด 
-มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทนุชุมชน ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นแผนพัฒนาจังหวัด 
-มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจและทุนชุมชนระดับจังหวัด ที่สามารถถา่ยทอด
ความรู้ ขยายผลงานสู่พ้ืนที่อ่ืนได้ 

 
 (23) มาตรฐานชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้จัดทํามาตรฐาน
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง น้ีขึ้นเพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของ
ตําบล โดยส่งเสริมให้องค์กรชุมชนในแต่ละตําบล ประเมินตนเองตามเกณฑ์วัดผล 8 ข้อ  
 มาตรฐานชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีเกณฑ์การวัด 8 ข้อ ดังน้ี 
 

เกณฑ์ รายละเอียด 
1. มีข้อมลูพ้ืนฐานพื้นที่ตําบล ข้อมลู
ปัญหา ข้อมลูศักยภาพ มีการวิเคราะห์
ตําบลโยใช้ข้อมูลเป็นเคร่ืองมือที่จะให้
ชุมชนรู้ตัวตนใช้ข้อมูลในการวางแผน
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน 

-ไม่มี/ตําว่าระดับ1 
-ข้อมูลพ้ืนฐานตําบล (ประชากร พ้ืนที่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
กายภาพ) ข้อมูลปัญหา ข้อมูลศักยภาพ ข้อมูลทรัพยากร ขอ้มูล
กลุ่มองค์กร 
-คุณสมบัติข้อที่ 1 และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
นําข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการวางแผนการทํางาน 
-คุณสมบัติข้อที่ 1 และ 2 และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เช่น เว็บไซต์ ฐานข้อมูล (Database) GIS 

2. มีการจัดทําแผนการพัฒนาภาคชุมชน
ในระดับตําบลท่ีกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่างๆ
ในพ้ืนที่มีส่วนรว่มในการต้ังเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดการพัฒนาของชุมชนและมีการ
ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตามแผน
อย่างต่อเน่ือง 

-ไม่มี/ตํ่ากว่าระดับ 1 
-มีแผนการพัฒนาภาคชุมชนในระดับตําบลที่มาจากการมสี่วนร่วม
ของกลุ่มองค์กรในตําบล 
-คุณสมบัติข้อที่ 1 และมีการกําหนดเป้าหมายตัวช้ีวัดการพัฒนา
ของชุมชน และการติดตามการดําเนินงานตามแผน 
-คุณสมบัติข้อที่ 1 และ 2 และเกิดแผนพัฒนาตําบล 1-3 ปี ทีม่า
จากการมีส่วนร่วมของขบวนองค์กรชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ 

3. มีเวทีปรึกษาหารือของกลุ่ม/เครือข่าย
องค์กรต่างๆในตําบลอย่างสม่ําเสมอ 

-ไม่มี/ตํ่ากว่าระดับ 1 
-มีเวทีปรึกษาหารือของเครือข่ายองค์กรชุมชนในตําบล อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 
-มีเวทีปรึกษาหารือของเครือข่ายองค์กรชุมชนในตําบลและสภา
องค์กรชุมชนตําบลอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มกีารทํารายงานการ
ประชุม และติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 
-มีคุณลักษณะข้อที่ 1 และ 2 และมีเวทีประชุมร่วมระหว่างสภา
องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
พ้ืนที่และมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อเวทีสาธารณะของ
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เกณฑ์ รายละเอียด 
ตําบลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีการจัดการทุนภายในชุมชนทั้งที่เป็น
เงินและไม่เป็นเงิน 

-ไม่มี/ตํ่ากว่าระดับ 1 
-มีข้อมลูทุนภายในชุมชน องค์กรการเงิน ทีดิ่น ประเภทต่างๆ 
ทรัพยากร ดิน นํ้า ป่า ภูมิปัญญาในการจัดการทุนด้านต่างๆ 
-มีการวางแผนการจัดการทุนภายในชุมชน เช่นการบูรณาการ
กองทุน การจัดการที่ดิน การจัดการป่า การจัดการนํ้า การจัดการ
สิ่งล้อม การจัดการภูมิปัญญา อย่างน้อยหน่ึงเรื่อง 
-มีคุณลักษณะข้อที่ 1 และ 2 และมีการเช่ือมโยงแผนการจัดการ
ทุนภายในชุมชนกับตําบลอ่ืนๆและหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

5. มีกิจกรรมแก้ไขปัญหา/พัฒนาชุมชน
ด้านต่างๆ(เน้นรูปธรรมการแก้ไขปัญหา) 

-ไม่มี/ตํ่ากว่าระดับ 1 
-มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาของตําบล ที่มาจากแผนของชุมชน (ข้อ 2) 
อย่างน้อย 2 ด้าน 
-มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาของตําบล ที่มาจากแผนของชุมชน (ข้อ 2) 
อย่างน้อย 3 ด้านและมีการสรุปผลการดําเนินงาน 
-มีคุณลักษณะข้อที่ 1 และ 2 มีรูปธรรมความสําเร็จในการแก้ไข
ปัญหายกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. มีแกนนําชุมชน ที่มีจิตอาสาที่มาจาก
ทุกช่วงวัย อาชีพ เพส กลุม่ต่างๆ มีการ
พัฒนาผู้นําและคนรุ่นใหม่ต่อเน่ือง 

-ไม่มี/ตํ่ากว่าระดับ 1 
-มีผู้นําทีม่าจากหลากหลาย เพศ วัย ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญ 
-มีผู้นํารุ่นใหม่เพ่ิมขึ้นจากปีทีผ่่านมา 
-มีคุณลักษณะข้อที่ 1 และ 2 และมีการวางแผนการค้นหา สร้าง 
และพัฒนาผู้นํา 

7. มีการพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชนให้
เข้มแข็ง มรีะบบบริหารจัดการที่ดี เป็น
ฐานรากการพัฒนาด้านต่างๆในตําบล 

-ไม่มี/ตํ่ากว่าระดับ 1 
-มีการทบทวนสถานะ ความเข้มแข็ง กลุ่มองค์กรในชุมชนเป็น
ประจําทุกปี 
-มีระบบติดตาม ระบบการรายงาน ผลการดําเนินงาน การใช้
งบประมาณ ของกลุ่มองค์กรชุมชนในตําบล 
-มีเวทีสาธารณะรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มองค์กรชุมชน
ในตําบล 

8.มีการประสานเช่ือมโยง/จัด
ความสัมพันธ์การทํางานร่วมกันของชุมชน 
ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

-ไม่มี/ตํ่ากว่าระดับ 1 
-มีกลไกการทํางานร่วมกันของเครือข่ายองค์กรชุมชน สภาองค์กร
ชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น 
-มีคุณลักษณะข้อที่ 1 และแผนงานของชุมชน ได้รับการบรรจุเข้า
แผนของท้องถิ่น/หน่วยงานรัฐ 
-ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่จัดสรรทรัยพากร และหรืองบประมาณ 
เพ่ือดําเนินการตามแผนที่ได้กําหนดร่วมกัน 
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 (24) มาตรฐานการควบคุมภายในของทุกส่วนในการสํานักงานธนานุเคราะห์   สํานักงานธนา      
นุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและและสวัสดิการ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การ
ดําเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การ
สิ้นเปลืองหรือการทุกจริตในองค์กร ความน่าเช่ือถือได้ของรายการทางการเงินและด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 มาตรฐานการควบคุมภายในของทุกส่วนในการสํานักงานธนานุเคราะห์  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประเด็น รายละเอียด 
การควบคุมภายใน 
 

หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนในสธค. ต้ังแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร
ทุกระดับและพนักงานกําหนดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
การดําเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลืองหรือ
การทุกจริตในองค์กร ความน่าเช่ือถือได้ของรายการทางการเงินและด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 

1.เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรทุกประเภทขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
คุ้มค่า ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและให้
ปลอดภัยจากการรั่วไหล การสิ้นเปลือง การสูญเปล่าหรือทุจริตในหน่วยงาน 
2.เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ได้แก่ การจัดทํารายงาน
ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้เป็นการภายในหรือนําเสนอสู่ภายนอก 
จะต้องมีความถูกต้องโปร่งใสแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
3.เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน สธค.รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ สธค.ได้กําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันความ
เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นเน่ืองจากการละเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่าน้ัน 

องค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของสธค. 

การควบคุมภายในตามแนวทางของ (COSO) Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway มี 5 ประการ ดังน้ี 
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3.กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

นโยบายการควบคุมภายใน
ของ สธค. 

นโยบายการควบคุมภายในโดยเช่ือมดยงกับการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
1.การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นความรับผิดชอบของ
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ประเด็น รายละเอียด 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกระดับ 
2.กระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องเช่ือมโยงกับ สามารถบูรณาการ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
3.มีการจัดทําคู่มือการควบคุมภายในของสธค. 

แนวทางในการจัดทําระบบ
การควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

-ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุมภายในของคตง.มา
ให้เป็นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบ 
-หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  
-ให้หน่วยรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับ ดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-กรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ให้ขอความตกลงกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 

 
 (25) มาตรฐานการให้บริการ สํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและและสวัสดิการ จัดทํา
มาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการให้บริการของสํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและและสวัสดิการ 
 มาตรฐานการให้บริการ มี 4 ด้าน ดังน้ี 
 

ด้าน รายละเอียด 
ด้านสถานที่  -มีป้ายบอกชัดเจนว่าเป็นโรงรับจํานําของรัฐ 

-ต้องติดลูกกรงเหล็กดัดเพ่ือป้องกันการโจรกรรมจากมิจฉาชีพตามพ.ร.บ.โรงรับ
จํานํา พ.ศ.2505 
-มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมยทุกสาขา รวมถึงที่ส่วนกลาง
ด้วย 
-มีห้องที่มั่นคงแข็งแรงเป็นมาตรฐานสําหรับใช้ในการเก็บรกัษาทรัพย์สินของ
ประชาชน ตาม พ.ร.บ.โรงรับจํานํา พ.ศ.2505 
-มีป้ายบอกอักตราดอกเบ้ียและช่องบริการต่างๆให้ชัดเจน 
-มีการนําระบบสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใช้ในการให้บริการ 

ด้านการประเมินราคา
ทรัพย์จํานํา 
 

สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งประเมินราคาตามที่สํานักงานฯกําหนด ดังน้ี 
-ทองรูปพรรณ ประเมินราคารับจํานํา 85 % ของราคาทองรูปพรรณในแต่ละ
วัน 
-เพชรรูปพรรณ ประเมินราคารับจํานํา 60% ของราคาเพชรรูปพรรณ ในแต่ละ
วัน 
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ด้าน รายละเอียด 
-ทรัพย์จํานําเบ็ดเตล็ด ประเมินราคารับจํานํา 50 % ของสินค้าเบ็ดเตล็ดมือสอง 

ด้านการเก็บรักษาทรัพย์ 
 

-การตรวจสอบ ก่อนจัดเก็บพนักงานเก็บรักษาทรัพย์จะต้องทําการตรวจสอบ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์ที่รับจํานํา เช่น ลายรูปพรรณ จํานวน นํ้าหนักและ
ราคาให้ถูกต้องตรงกับรายการในต๋ัวรับจํานํา 
-การจัดเก็บ ประเภททองคํา จะต้องมีการบรรจุห่อแน่นหนาเรียงลําดับ
หมายเลขที่ต๋ัวจํานําตามเดือนและวันที่ให้เรียบร้อยก่อนจัดเก็บในตู้นิรภัยซึ่งอยู่
ภายในห้องมั่นคงที่มีการล็อค แน่นหนาด้วยรหัสอีกช้ันหน่ึง 
ประเภทเบ็ดเตล็ดให้ตรวจสอบ ประเภทของทรัพย์ ย่ีห้อ รุน่ และหมายเลข
เครื่องให้ตรงกับในต๋ัวรับจํานํา พร้อมติดหมายเลขต๋ัว จํานํา เรียงตามลําดับ
หมายเลข ตามเดือนและวันที่ให้ชัดเจน ก่อนจัดเก็บในห้องเก็บทรัพย์จํานํา
ประเภทเบ็ดเตล็ด 

ด้านกระบวนการ 
 

-ภายในสถานธนานุเคราะห์ทุกสาขา จะมีป้ายชัดเจนว่าแต่ละช่องบริการ จะ
ให้บริการธุรกิจกรรมด้านใด เช่น รับจํานํา ไถ่ถอน และช่องสําหรับ รับ-จ่ายเงิน 
รวมถึงมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คาํแนะนํา 
-มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการตรวจสอบทรัพย์รับจํานํา เช่น กล่องขยาย ตาช่ัง
แบบดิจิตอล เครื่องตรวจสอบเพชร เครื่องตรวจนับธนบัตร ฯลฯ 
-มีการนําระบบเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น เช่น การใช้
สมาร์ทการ์ดแทนการพิมพ์ช่ือ การสแกนลายน้ิวมือแทนการพิมพ์มือด้วยหมึก
พิมพ์ การจัดเก็บทรัพย์ด้วยระบบบาร์โค้ด 
-มีการคิดคํานวณอัตราดอกเบ้ียด้วยระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องแม่นยํา 
-ระบบการค้นหาต๋ัวจํานําที่รวดเร็ว กรณีที่ผู้ใช้บริการทําต๋ัวรับจํานําหาย 
-สามารถส่งดอกเบ้ียแทนกันได้โดยเจ้าของต๋ัวไม่ต้องมาดําเนินการเอง 
-ข้อมูลสามารถเช่ือมโยงระหว่างสาขากับส่วนกลาง การตรวจสอบได้เป็น
ปัจจุบัน 

ด้านการตรวจสอบทรัพย์
จํานํา 
 

สํานักงานฯจะให้กลุ่มงานตรวจสอบทําหน้าที่ออกตรวจสาขาทุกวันเพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเหมอืนกันทุกสาขา ดังน้ี 
-ตรวจรับเงินสดว่ามีอยู่ครบตามบัญชี 
-ตรวจนับทรัพย์จํานําให้ครบตรงตามทะเบียนรับจํานํา 
-ตรวจสุ่มคุณภาพทรัพย์ที่ผู้จดัการสาขารับจํานําว่าเป็นไปตามระเบียบที่
สํานักงานฯกําหนด และทรัพย์จํานํามีความเหมาะสมกับราคาที่รับจํานําไว้
หรือไม่ 
-ตรวจต้นขั้วจํานําว่ามีหลักฐานการไถ่ถอนและมีการพิมพ์ลายน้ิวมือถูกต้อง
หรือไม่ 
-ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานว่ามีความพร้อมในการให้บริการ
หรือไม่ 
-ตรวจสอบการเก็บรักษาทรพัย์จํานําว่าปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 
-ตรวจสอบความแข็งแรงของห้องมั่นคง 
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ด้าน รายละเอียด 
-ตรวจการสํารองวงเงินในการรับจํานํามิให้เกินที่ระเบียบกําหนด 
-ตรวจและประเมินราคาทรัพย์หลุดจํานําเพ่ือการจําหน่าย 

 
ตารางที่ 3.2 สรุปสถานะการนํามาตรฐานระดับมัชฌิมภาคไปใช ้
เครื่องหมาย   = มีการนําไปใช้     = ยังไม่ได้นําไปใช้ 

มาตรฐาน สถานะการนําไปใช้ รายละเอียดการนาํไปใช ้
1.การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของจังหวัด
(สป.พม.) 

  

2.ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศการสื่อสาร (สป.พม.) 

  

3.การจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว(พส.) 

 ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละ
องค์กร 

4.การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในสถาน
คุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง (พส.) 

 เน้นส่งเสริมให้การเรียนรู้/สถานคุ้มครอง 
ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง  

5.การจัดบริการคนไร้ที่พ่ึงในสถานแรก
รับ/สถานสงเคราะห์ (พส.) 

 ทุกปีมีส่งเสริมการดําเนินงานและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานในสถานแรกรับ/สถาน
สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง 11 แห่ง 

6.การจัดบริการคนพิการในสถาน
สงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนา
อาชีพคนพิการ (พส.) 

 ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละ
องค์กร 

7.การจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ (พส.) 

 ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละ
องค์กร 

8.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับ
เด็กในสถานรองรับเด็ก (ดย.) 

 ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละ
องค์กร 

9.องค์กรด้านคนพิการ (พก.)   
9.1 องค์กรของคนพิการ (พก.)  ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละ

องค์กร 
9.2 องค์กรเพ่ือคนพิการ(พก.)  ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละ

องค์กร 
10.การจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์
สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี (มาตรฐาน
การจัดสวัสดิการสังคมในศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว) (พส.) 
 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามโครงสร้าง
ใหม ่
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มาตรฐาน สถานะการนําไปใช้ รายละเอียดการนาํไปใช ้
11.การจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(ชาย) (พส.) 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามโครงสร้าง
ใหม ่

12.การจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(หญิง) (พส.) 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามโครงสร้าง
ใหม ่

13.การจัดบริการผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์ 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามโครงสร้าง
ใหม ่

14.หอพักเอกชนสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา (ดย.) 

  

15.ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สค.)  ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละ
องค์กร 

16.สภาเด็กและเยาวชน(ดย.)   
17.ขั้นตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
(ดย.) 

  

18.ชมรมคลังปัญญาผูสู้งอายุจังหวัด 
(ผส.) 

  

19.บ้านพักผู้สงูอายุ(ผส.)   
20.การดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ผส.) 

  

21.การจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน
ตําบล (พอช.) 

  

22.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุน
ชุมชน (พอช.) 

  

23.ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง  ทุกปี 
24.การควบคมุภายในของทุกส่วนในการ
สํานักงานธนานุเคราะห์  (สธค.) 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุง 

25.การให้บริการ (สธค.)  อยู่ระหว่างการปรับปรุง 
 

ท่ีมา : สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ประจําปี 2558-2559.น.25-4 
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บทที่ 4 

การทบทวนมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
ระดับจุลภาค 

 
 การทบทวนมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายระดับจุลภาค มี 4 
มาตรฐาน ประกอบด้วย  (1) มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพละการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน (2) 
มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ (3) มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส แบ่งเป็น 6 มาตรฐานคือ 3.1 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนจน 3.2 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนเร่ร่อน 3.3 มาตรฐานการ
ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนไร้สัญชาติ 3.4 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้พ้นโทษ 3.5 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
3.6 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มครอบครัวผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (4) 
มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ มีรายละเอียดแต่ละมาตรฐาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 สรุปมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายระดับจุลภาค 
 

มาตรฐาน/หนว่ยงาน วัตถุประสงค ์ องค์ประกอบ 
1. การส่งเสริมสวัสดิภาพละการ 
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือการ การคุ้มครองดูแลเด็กใน
ทุกมิติ  
 

6 มิติ   
29 องค์ประกอบ 
58 ตัวช้ีวัด  

2. ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนพิการ 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการทํางาน การคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนพิการ  
 

7 มิติ  
8 องค์ประกอบ  
26 ตัวช้ีวัด  

3. การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ สวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส  
 

5 ข้อกําหนด  
58 องค์ประกอบ 
138 ตัวช้ีวัด  

3.1 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนจน 

 5 ข้อกําหนด  
11 องค์ประกอบ 
28 ตัวช้ีวัด  

3.2 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนเร่ร่อน 

 5 ข้อกําหนด  
11 องค์ประกอบ 
23 ตัวช้ีวัด  

3.3 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนไร้สัญชาติ 

 4 ข้อกําหนด  
9 องค์ประกอบ 
31 ตัวช้ีวัด  
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3.4 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้พ้นโทษ 

 4 ข้อกําหนด  
8 องค์ประกอบ 
18 ตัวช้ีวัด  

3.5 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

 5 ข้อกําหนด  
10 องค์ประกอบ 
24 ตัวช้ีวัด  

3.6 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิกลุม่ครอบครัวผู้ติดเช้ือเอช
ไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

 4 ข้อกําหนด  
9 องค์ประกอบ 
14 ตัวช้ีวัด  

4.การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผูส้งูอายุ 

เพ่ือเป็นข้อกําหนดที่ทําให้ผูสู้งอายุได้รับการ
ปกป้อง ดูแล มีหลักประกัน ได้รับการพัฒนา
ความสามารถและทักษะด้านต่างๆ  

4 มิติ  
10 องค์ประกอบ 
14 ตัวช้ีวัด  

 
(1) มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพละการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการกําหนด การทํางานของการคุ้มครอง ดูแล เด็กในทุกมิติ 
ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับนโยบายของของรัฐ รวมทั้งกํากับ ประเมินผล และทิศทางประเด็น
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพละการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  มี 6 มิติ  29 
องค์ประกอบ  58  ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 

มิติ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1.ความม่ังคงในชีวิต 
(6 องค์ประกอบ 24 
ตัวช้ีวัด) 

1.1  สุ ข ภ า พ ก า ย  – 
สุขภาพจิต (10 ตัวช้ีวัด) 

1.1.1 การมีสุขภาพแข็งแรง 
1.1.2  ความพิการ 
1.1.3 รู้เท่าทันสิ่งที่จะก่ออันตรายแก่สุขภาพ 
1.1.4 มีพฤติกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่าง
เหมาะสม 
1.1.5  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบและพฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสม 
1.1.6 ตระหนักรู้ในตนเอง 
1.1.7 มีความเห็นใจและเมตตาผู้อ่ืน 
1.1.8 รู้จักความต้องการและจุดมุงหมายในชีวิต 
1.1.9 มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
1.1.10 มีความสามารถในการจัดการอารมณ์และ
ความเครียด 

 1.2 ด้านที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน(1 ตัวช้ีวัด) 

1.2.1มีความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ชีวิต และทรัพย์สิน 
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 1.3 มีพัฒนาการทาง

สติปัญญาเหมาะสมกับ
วัย(3 ตัวช้ีวัด) 

1.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์เหตุผล 
1.3.2 มีทักษะในการตัดสินใจและจัดการปัญหา 
1.3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 1.4 ด้านสังคม  
(5 ตัวช้ีวัด) 

1.4.1 มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ 
1.4.2 มีทักษะในการสื่อสาร 
1.4.3  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.4.4 มีความสารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
1.4.5 ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ชาติพันธ์ 

 1.5 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (3 ตัวช้ีวัด) 

1.5.1 สามารถแยกแยะถูกผิด/ผิดชอบช่ัวดี 
1.5.2 มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.5.3  มีกิจกรรมด้านศาสนา 

 1.6 ด้านครอบครัว 
(2 ตัวช้ีวัด) 

1.6.1ครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง 
1.6.2 มีความพร้อมก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่/มีครอบครัว 

2. การศึกษา  
(3 องค์ประกอบ  
3 ตัวช้ีวัด) 

2.1 โอกาสทางการศึกษา
(1 ตัวช้ีวัด) 

2.1.1ได้รับการศึกษาอย่างน้อยขั้นพ้ืนฐานในรูปต่างๆ 

 2. 2 โอกาสฝึกทักษะ
ทางการศึกษา 
(1 ตัวช้ีวัด) 

2.2.1 ได้รับการฝึกทักษะในทางการศึกษาอาชีพ 

 2.3 โอกาสในการศึกษา
ตามอัธยาศัย / 
การศึกษาตลอดชีวิต 
(1 ตัวช้ีวัด) 

2.3.1ได้รับการศึกษาตามอัธยาศัย/การศึกษาตลอดชีวิต 

3. เศรษฐกิจ อาชีพ 
การงาน และรายได้ 
(6 องค์ประกอบ 10 
ตัวช้ีวัด) 

3.1การประกอบอาชีพ 
และการมีรายได้        
(1 ตัวช้ีวัด) 

3.1.1ได้รับการฝึกทักษะตามความเหมาะสม 

 3.2 การคุ้มครองจากการ
ทํางาน(1 ตัวช้ีวัด) 

3.2.1ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการ/ สวัสดิการทํางาน 

 3.3 การประกอบอาชีพ
(2 ตัวช้ีวัด) 

3.3.1 มีอาชีพสุจริต 
3.3.2 มีงานทําสม่ําเสมอ 

 3.4 การมีรายได้ 
(2 ตัวช้ีวัด) 

3.4.1มีรายได้เพียงพอกับการครองชีพ สามาระเลี้ยงดู
ตนเอง/ครอบครัวได้ 
3.4.2 มีการบริหารจัดการในทางการเงิน 

 3.5 โอกาส/ทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ 

3.5.1 โอกาส/ทางเลือกในการประกอบอาชีพตามความ
ถนัด และความสนใจ 
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(3 ตัวช้ีวัด) 3.5.2 มีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามความถนัด.ความ

สนใจ 
2.5.3 มีบริการจัดหางาน 

 3.6 การบริหารจัดการใน
อาชีพ(1 ตัวช้ีวัด) 

3.6.1มคีวามสามารถในการบริหารจัดการในอาชีพได้ 

4. สังคม/ชุมชน  
  (5 องค์ประกอบ 7
ตัวช้ีวัด) 

4.1 การมสี่วนร่วมใน
ครอบครัว(1 ตัวช้ีวัด) 

4.1.1การมสี่วนร่วมในชีวิตครอบครัว 

 4.2  การมีส่วนช่วยเหลือ
สังคม/ชุมชน/
สถานศึกษา (2 ตัวช้ีวัด) 

4.2.1 การเข้าร่วมในการเป็นอาสาสมัครและทํากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก้ชุมชน/สังคม 
4.2.2 มีงบประมาณในการบําเพ็ญประโยชน์แก่เยาวชน 

 4.3 การมสี่วนร่วมใน
วัฒนธรรม(1 ตัวช้ีวัด) 

4.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม 

 4.4 การมีส่วนร่วมกับ
การเมือง การปกครอง  
(1 ตัวช้ีวัด) 

4.4.1เ ข้าร่วมกิจกรรมการเมือง การปกครอง 

 4.5 การมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ 
(2 ตัวช้ีวัด) 

4.5.1 มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่าง
เหมาะสม 
4.5.2 มีเวที/พ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับเยาวชน 

5. สิทธทิางสังคม /
การคุ้มครองสทิธิทาง
สังคม (7องค์ประกอบ 
11ตัวช้ีวัด) 

5 . 1 ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร
คุ้มครอง  /พิทักษ์สิท ธิ
ตามกฎหมาย 
(2 ตัวช้ีวัด) 

5.1.1 ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย 
5.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ 

 5.2 การมีพ้ืนที่สําหรับ
กิจกรรมของ เยาวชน  
(1 ตัวช้ีวัด) 

5.2.1 มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทํากิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเยาวชน 

 5.3 การมีระบบกลไกล
สนับสนุนกิจกรรมของ
เยาวชน (1ตัวช้ีวัด) 

5.3.1 มีระบบและกลไกลในการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของเยาวชน 

 5.4 การคุ้มครองจากภัย
พิบัติ/ภัยต่างๆ /ความ
รุนแรงในพ้ืนที่ 
(2 ตัวช้ีวัด) 

5.4.1 ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้ความปลอดภัยจาก
ภัยพิบัติ/ความรุนแรงในพ้ืนที่ 
5.4.2 เยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติและ
ความรุนแรงในพ้ืนที่ 

 5.5 การเข้าถึงบริการ
ต่างๆ (2 ตัวช้ีวัด) 

5.5.1 มีสถานที่จัดให้บริการทางสังคมในชุมชน 
5.5.2 สามารถเข้ารับบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก 

 5.6  การเลือกบริโภค
ข้อมูลข่าวสารจากลื่อ

5.6.1 รู้จักเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เหมาะสม
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะชีวิต 
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ต่างๆ (2 ตัวช้ีวัด) 5.6.2 มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

 5.7 การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
(1 ตัวช้ีวัด) 

5.7.1 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

6. สภาพแวดล้อม
(2องค์ประกอบ 3
ตัวช้ีวัด) 

6.1 มีการเก้ือหนุน 
เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือ 
พ่ึงพากันและกัน  
(2 ตัวช้ีวัด) 

6.1.1ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากชุมชน 
6.1.2 ครอบครัวได้รับการยอมรับในชุมชน 

 6.2  มีเครือข่ายระหว่าง
ชุมชน(1 ตัวช้ีวัด) 

6.2.1 ในชุมชนที่ครอบครัวอาศัยอยู่มีการรวมตัวกันของ
กลุ่มคนหรือองค์กรที่ก่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน 

 
(2) มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการทํางาน การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ ร่วมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ทั้งในระดับปัจเจกชน กลุ่มชน รวมไปถึงวางนโยบายการปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ด้วย  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีเป้าหมายวางไว้ 

มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทกัษ์สิทธิคนพิการ มี 7 มิติ 8 องค์ประกอบ 26 ตัวช้ีวัด 
ดังน้ี 
 

มิติ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1.ด้านสิทธิและความ
เท่าเทียม 
(  2 องค์ประกอบ  6 
ตัวช้ีวัด ) 

1.1ด้านการส่งเสริมและ
พิทักษ์สิทธิ ( 5 ตัวช้ีวัด ) 

 

1.1.1 คนพิการได้รับบัตรประจําตัวคนพิการ ซึ่งมีเกณฑ์
คือ ร้อยละ 95 ของคนพิการที่ต้องการรับบัตรประจําตัว
คนพิการ 
1.1.2 คนพิการได้รับเบ้ียความพิการ ซึ่งมีเกณฑ์คือ ร้อย
ละ 95 ของคนพิการที่จดทะเบียน 
1.1.3  คนพิการและหรือผู้ดูแลได้รับความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องสิทธิคนพิการตามกฏหมายซึ่งมีเกณฑ์คือ ร้อยละ 
60  ของคนพิการที่ได้รับบัตรประจําตัวคนพิการ 
1.1.4 คนพิการสามารถดําเนินการร้องเรียนเรื่องการ
ละเมิดสิทธิ และการดําเนินการคุ่มครองสิทธิ 
1.1.5 คนพิการและหรือผู้ดูแลเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสิทธิ ตามมาตรา 20 แห่ง พรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. 2550 มีเกณฑ์คือ ร้อยละ 95 ของคน
พิการที่ได้รับบัตรประจําตัวคนพิการ 

 1 .2  การเข้ าถึ งข้อมูล
ข่าวสาร( 1 ตัวช้ีวัด ) 

 

1.2.1 คนพิการหรือผู้ดูแลเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์จากส่ือ หรือหน่วยงาน
ต่างๆ โดยเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขิงคนพิการในพ้ืนที่ 
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มิติ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
2. การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 
(  1 องค์ประกอบ  3 
ตัวช้ีวัด ) 

2.1 การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

( 3 ตัวช้ีวัด ) 
 

2.1.1 คนพิการได้รับบริการตามระบบสาธารณสุข โดย
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคนพิการในพ้ืนที่ 
2.1.2 คนพิการและหรือผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจ การ
ดูแลสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ตามศักยภาพโดยเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของตนพิการในพ้ืนที่ 
2.1.3 คนพิการได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีอย่าง
ย้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเกณฑ์ ร้อยละ 100 ของคนพิการ
ในพ้ืนที่ 

3. ด้านการศึกษา   
(  1 องค์ประกอบ  3 
ตัวช้ีวัด ) 

3.1 การส่งเสริม
การศึกษา ( 3 ตัวช้ีวัด ) 
 

3.1.1 คนพิการได้รับการศึกษาตามระบบที่กําหนดตรง
ตามศักยภาพตนเอง โดยมีเกณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ของ
จํานวนคนพิการในปีที่ผ่านมา 
3.1.2 คนพิการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้าน
การศึกษาโดยเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคนพิการที่อยู่ใน
ระบบการศึกษา 
3.1.3 คนพิการสําเร็จการศึกษาในช่วงช้ันของการศึกษา
หรือแผนการจัดการศึกษารายบุคคล (EP)  โดยเกณฑ์
ร้อยละ 50 ของจํานวนที่เข้าเรียน 

4. ด้านอาชีพ  
(  1 องค์ประกอบ  5 
ตัวช้ีวัด ) 

4.1.การฝึกอาชีพ 
( 5 ตัวช้ีวัด ) 
 

4.1.1 คนพิการและหรือผู้ดูแลได้รับคําแนะนํา 
คําปรึกษาด้านอาชีพ โดย ร้อย 50 ของคนพิการที่
ต้องการฝึกอาชีพ 
4.1.2 คนพิการและผู้ดูแลสามารถสําเร็จการศึกษาได้
ตามหลักสูตรอาชีพที่ฝึก โดยร้อยละ 80 ของคนพิการ
เข้าเรียน 
4.1.3 คนพิการหรือผู้ดูแลเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งกู้เงินเพ่ือประกอบอาชีพโดย ร้อยละ 50 ของคน
พิการที่ต้องการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 
4.1.4 คนพิการและผู้ดูแล มีอาชีพละมีรายได้เพียงพอ
ต่อการยังชีพ โดยร้อยละ 50 ของคนพิการที่ประกอบ
อาชีพอิสระหรือทํางาน 
4.1.5 คนพิการได้รับ การจ้างงานผ่านระบบบริการ
จัดหางานของคนพิการ โดย ร้อยละ 30 ของคนพิการท่ี
สมัครงานผ่านระบบบริการจัดหางาน 

5. ด้านการออกสู่
สังคม 
( 1 องค์ประกอบ 6 
ตัวช้ีวัด ) 

5.1 การมีส่วนร่วมทาง
สังคม ( 6 ตัวช้ีวัด ) 
 

5.1.1 คนพิการได้รับการฝึกทักษะการดํารงชีวิตที่
สอดคล้องกับเป้าหายของตนเอง โดยมีเกณฑ์ ร้อยละ 
50 ของคนพิการท่ีมีเป้าหมายตนเองและต้องการฝึก
ทักษะ 
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มิติ องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
5.1.2 คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี โดยมีเกณฑ์ร้อยละ 40 ของคน
พิการที่มีเป้าหมายตนเองและต้องการฝึกทักษะ 
5.1.3  คนพิการได้รับสิทธิการมีผู้ช่วยคนพิการตาม
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แห่ ง ช า ติ ว่ า ด้ วยหลั ก เ กณฑ์และ วิ ธี ก า ร จั ดปรั บ
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แกคนพิการ การมีผู้ช่วยคน
พิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของ
ผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552  โดยมีเกณฑ์ร้อยละ 20 ของ
คนพิการที่จําเป็นมีความต้องการผู้ช่วยคนพิการและ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
5.1.4 คนพิการและหรือผู้ดูแลได้รับการฝึกอบรมการอยู่
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสัมพันธภาพที่ดี มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีเกณฑ์คือจํานวนคนพิการที่ถูก
ทอดทิ้งลดลงจากปีที่ผ่านมา 
5.1.5  มีการรวมกลุ่มคนพิการและหรือชมรมคนพิการ
หรือช่วยเหลือกันเอง โดยเกณฑ์ร้อยละ 30 ของคน
พิการในพ้ืนที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม 
5.1.6 คนพิการหรือผู้ดูแลมีส่วนร่วมประชุมกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ ที่เก่ียวข้องกับงานคนพิการ
ในหน่วยงานราชการ โดยมีเกณฑ์คือมีนโยบาล แผนงาน
โครงการที่เก่ียวข้องกับคนพิการอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี  

6. ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
(1 องค์ประกอบ 1 
ตัวช้ีวัด) 

6.1 กีฬาและนนัทนาการ 
( 1 ตัวช้ีวัด ) 
 

6.1.1 คนพิการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกีฬา 
และนันทนาการ โดยมีเกณฑ์ คือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จาก
จํานวนคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา 

7.ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
(1 องค์ประกอบ 2 
ตัวช้ีวัด) 

7.1 คนพิการเข้าถึงและ
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก สิ่ ง
อํานวยความสะดวกใน
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชน ( 2 ตัวช้ีวัด ) 
 

7.1.1 คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอํานวย
ความสะดวกในหน่วยของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี
เกณฑ์ร้อยละ 50 ของคนพิการในพ้ืนที่เข้าถึงและใช้
ประโยชน์จาดสิ่งอํานวยความสะดวกในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
7.1.2 คนพิการพึงพอใจในประโยชน์จากสิ่งอํานวยความ
สะดวกสาธารณะโดยมีเกณฑ์ร้อยละ 90 ของคนพิการที่
ได้ใช้บริการ 
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(3) มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส  สํานักส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส(ปัจจุบันอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)) จัดทํามาตรฐานน้ีเพ่ือเป็น
เครื่องมือประเมินคุณภาพ สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมหน่วยงาน
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็นประโยชน์ต่อ
การกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานได้ในระยะยาว  

มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส มี 5  ข้อกําหนด  58  
องค์ประกอบ 138 ตัวช้ีวัด โดยแบ่งเป็น  5 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  1) คนยากจน  2) คนเร่ร่อน  3)  คนไร้
สัญชาติ  4) ผู้พ้นโทษ  5)  ผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว มีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนยากจน มี 5  ข้อกําหนด  11  
องค์ประกอบ จํานวน  28  ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1  ด้านเศรษฐกิจ 
(3 องค์ประกอบ 12 
ตัวช้ีวัด) 

1.1   คนยากจนควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการประกอบ
อาชีพ (8 ตัวช้ีวัด) 

1.1.2 คนยากจนมีงานทํา 
1.1.2 ผู้ว่างงานที่อยู่ในวัยแรงงานมีงานทํา 
1.1.3 คนยากจนมีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง 
1.1.4 คนยากจนท่ีประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการ
ทํางานทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรลดลง 
1.1.5 ชุมชนส่งเสริมให้คนยากจนมีการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ 
1.1.6 เกษตรกรมีที่ดินทํากิน 
1.1.7 คนจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ 
1.1.8 เกษตรกรมีผลผลิตในที่ดินทํากินเพ่ิมขึ้น 

 1.2   คนยากจนควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องรายได้ 
(3 ตัวช้ีวัด) 

1.2.1คนยากจนมีรายได้ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2.2 คนยากจนมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
1.2.3 คนยากจนได้รับค่าแรงขั้นตํ่าตามกฎหมายกําหนด 

 1.3 คนยากจนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องหน้ีสิน(1 ตัวช้ีวัด) 

1.3.1คนยากจนในชุมชนมีหน้ีสินลดลงจากปีที่ผ่านมา 

2  ด้านการศกึษา 
(2 องค์ประกอบ 3 
ตัวชี้วัด) 

2.1 คนยากจนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องการศึกษา 
(2 ตัวช้ีวัด) 
 

2.1.1เด็กในครอบครัวที่ยากจนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การเข้ารับการศึกษาได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 
2.1.2 คนยากจนอ่านออกเขียนได้ 
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 2.2 คนยากจนควรได้รับ

การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 
เรื่องการใช้ชีวิต
(1ตัวช้ีวัด) 

2.2.1คนยากจนที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

3  ด้านความม่ันคงใน
ชีวิต ( 2 องค์ประกอบ 
4ตัวช้ีวัด) 

3.1 คนยากจนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องสุภาพ(1 ตัวช้ีวัด) 

3.1.1คนยากจนที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีอย่าง
น้อยปี 1 ครั้ง 

 3.2  คนยากจนควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องที่อยู่อาศัย(3 
ตัวช้ีวัด) 

3.2.1 คนยากจนมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
มั่นคง 
3.2.2 คนยากจนที่มีความต้องการกู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัย
สามารถกู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัยได้ 
3.2.3 คนยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยสามารถเช่าซื้อที่อยู่
อาศัยจากโครงการที่อยู่อาศัยของรัฐ 

4  ด้านสังคม       
 (2 องค์ประกอบ 5
ตัวช้ีวัด) 

4.1  คนยากจนควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการเข้าถึง
บริการ(1 ตัวช้ีวัด) 

4.1.1คนยากจนสามารถเข้าถึงกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 4 . 2   คนยากจนควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิ ท ธิ เ รื่ อ งการบ ริ โภค
ข้อมูลข่าวสาร(4 ตัวช้ีวัด) 
 

4.2.1 คนยากจนได้รับข้อมูลข่าวสารและแหล่งบริการ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและภายนอกชุมชน ได้แก่ สิทธิ 
และบริการด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการ
ประกอบอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและ
นโยบายของรัฐด้านคนยากจน 
4.2.2 คนยากจนได้รับทราบเข้าใจถึงวิธีการไปใช้สิทธิ
และบริการที่มอียู่ตามความต้องการ 
4.2.3 คนยากจนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่คนในชุมชน หน่วยงานและ
สังคม เช่น มีโอกาสร้องเรียนความเดือดร้อนหรือร่วม
แสดงความคิดเห็นโดยผ่านวิทยุชุมชน ผู้ นําชุมชน 
อาสาสมัครชุมชนเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนและสื่อต่าง ๆ 
4.2.4 ชุมชนมีรากฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการมาใช้
บริการหรือการมาขอรับความช่วยเหลือ 

5 ด้านสทิธิทาง
สังคม/ การคุม้ครอง
สิทธิ (2 องค์ประกอบ 

5.1 คนยากจนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

5.1.1 คนยากจนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย 
5.1.2 คนยากจนไม่ถูกเลือกปฎิบัติในการไปใช้สิทธิ 
5.1.3 เรื่องที่ร้องเรียนลดลง 



 
 

4-10 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
4 ตัวช้ีวัด) เ รื่ อ ง ส ถ า นภ าพท า ง

กฎหมาย(3 ตัวช้ีวัด) 
 5.2 คนยากจนควรได้รับ

การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ(1 
ตัวช้ีวัด) 

5.2.1 คนยากจนและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือ
เมื่อประสบความเดือดร้อนและประสบภัยต่าง ๆ 

 

 3.2 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธคินเร่ร่อน มี 5 ข้อกําหนด  11 
องค์ประกอบ  จํานวน  23  ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1  ด้านสิทธิทางสังคม 
/ การคุ้มครองสิทธิ     
(2 องค์ประกอบ 4 
ตัวช้ีวัด 

1.1  คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ 
(3 ตัวช้ีวัด) 
 

1.1.1 เด็กที่เกิดจากพ่อแม่เร่ร่อนได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมาย 
1.1.2 คนเร่ร่อนสามารถเข้าถงึหลักประกันสขุภาพอย่าง
เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน 
1.1.3 คนเร่ร่อนไม่ถูกเอาเปรียบทางด้านค่าแรงจากการ
ทํางาน 

 1.2 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เ รื่ อ ง ส ถ า นภ าพท า ง
กฎหมาย(1 ตัวช้ีวัด) 

1.2.1 คนที่เร่รอ่นที่ได้รับสถานะของบุคคลตามกฎหมาย 
มีทะเบียนบ้านรับรองจากรัฐและมีบัตรประจําตัว 

2 ด้านความม่ันคงใน
ชีวิต (3 องค์ประกอบ 
7 ตัวช้ีวัด) 
 

2.1 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องสุขภาพ(3 ตัวช้ีวัด) 
 

2.1.1 คนเร่ร่อนมีหลักประกันสุขภาพ 
2.1.2 คนเร่ร่อนสามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพจาก
สถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 
2.1.2 เยาวชนที่เร่ร่อนที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพของตนเองเพ่ิมขึ้น เช่น  การใช้ถุงยางอนามัย  
การคุมกําเนิด เป็นต้น  และรู้จักวิธีป้องกันตนเองจาก
โรคต่าง ๆ เช่นโรคเอดส์ 

 2.2 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เ รื่ อ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  
(3 ตัวช้ีวัด) 

2.2.1 คนเร่ร่อนมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย 
2.2.2 คนเร่ร่อนมีที่อยู่อาศัยช่ัวคราวที่ปลอดภัยที่รัฐหรือ
ชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดให้ 
2.2.3 คนเร่ร่อนสามารถกลับไปสู่ครอบครัวเดิมและไม่
กลับมาเร่ร่อนอีก 

 2.3 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ

2.3.1คนเร่ร่อนที่สามารถสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเตือน
ภัยทางสังคมในที่สาธารณะ 
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และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องความปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น  
(1 ตัวช้ีวัด) 

3 ด้านการศึกษา 
(2 องค์ประกอบ4 
ตัวช้ีวัด) 
 

3.1 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  
เรื่องการศึกษา(1ตัวช้ีวัด) 

3.1.1 คนเร่ร่อนที่ที่มีเสรีภาพในการเลือกการศึกษาตาม
ความต้องการและความสนใจของตนเอง 

 3.2 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องทักษะในการใช้ชีวิต
(3 ตัวช้ีวัด) 
 

3.2.1คนเร่ร่อนสามารถได้รับการพัฒนาในศูนย์เด็กเล็ก
ในชุมชน 
3.2.2 คนเร่ร่อนมีโอกาสได้รับการอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพ 
3.2.3 คนเร่ร่อนที่มีโอกาสได้รับการศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเน่ืองและการดูแลตนเอง 

4 ด้านเศรษฐกิจ 
( 2  องค์ประกอบ  3 
ตัวช้ีวัด) 
 

4.1 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องการประกอบอาชีพ
(2 ตัวช้ีวัด) 

4.1.1 คนเร่ร่อนที่ได้ทํางานตามความถนัดและความ
สนใจ 
4.1.2 คนเร่ร่อนมีความปลอดภัยจากการทํางาน 

 4.2 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องรายได้(1 ตัวช้ีวัด) 

4.2.1 คนเร่ร่อนมีรายได้ในเพ่ือการดํารงชีวิต 

5. ด้านสังคม 
( 2  อ ง ค์ ป ร ะ กอบ 5 
ตัวช้ีวัด) 
 

5.1 คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องการเข้าถึงบริการ
(1ตัวช้ีวัด) 

5.1.1 คนเร่ร่อนที่สามารถไปใช้บริการทางสังคม เช่น 
บริการทางการแพทย์ การศึกษา ที่พัก การให้คําแนะนํา
ปรึกษา เป็นต้น 

 5.2  คนเร่ร่อนควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องการบริโภคข้อมูล
ข่าวสาร(4 ตัวช้ีวัด) 
 
 

5.2.1 คนเร่ร่อนรับทราบข้อมูลข่าวสารและแหล่งบริการ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและภายนอกชุมชน ได้แก่ สิทธิ
และบริการด้านการศึกษา   ด้านสาธารณสุข    ด้านการ
ประกอบอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและ
นโยบายของรัฐด้านคนเร่ร่อน 
5.2.2 คนเร่ร่อนรับทราบเข้าใจถึงวิธีการไปใช้สิทธิและ
บริการที่มีอยู่ตามความต้องการ 
5.2.3 คนเร่ร่อนมีโอกาสให้ข้อมูลข่าวสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่คนในชุมชน  หน่วยงานและ
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สังคมเช่น มีโอกาสร้องเรียนความเดือดร้อนหรือร่วม
แสดงความคิดเห็นโดยผ่านวิทยุชุมชน ผู้ นําชุมชน 
อาสาสมัครชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนและสื่อต่าง ๆ 
5.2.4 ชุมชนมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยชน์ในการมา
ใช้บริการหรือการมาขอรับความช่วยเหลือ 

 

 3.3 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธคินไร้สญัชาติ  ม ี4 ขอ้กําหนด  9 
องค์ประกอบ  จํานวน  31  ตัวช้ีวัด  ดังน้ี 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1 ด้านสทิธิทาง
สังคม/การคุ้มครอง
สิทธ ิ(2 องค์ประกอบ 
15 ตัวช้ีวัด)              

1.1 คนไร้สัญชาติควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิ(6 ตัวช้ีวัด) 
 

1.1.1 คนไร้สัญชาติที่ไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร มี
สิทธิอาศัยอย่างน้อยช่ัวคราวในประเทศไทย 
1 .1 .2 คนไร้สัญชาติจะต้องไ ม่ถูกส่ งกลับไปนอก
ราชอาณาจักรไทยโดยไม่สมัครใจหรือถูกส่งกลับไปรับ
ความยากลําบากหรือความตาย 
1.1.3 คนไร้สัญชาติได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย
จากการทํางาน  เช่น การไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ/ การ
ถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจจากนายจ้าง  /  อุบัติเหตุ
จากการทํางาน 
1.1.4 คนไร้สัญชาติได้รับการปฏิบัติในการเข้าถึงบริการ
อย่างเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคมโดยไม่มีการละเมิด
และถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
1.1.5 คนไร้สัญชาติที่สามารถเดินทางไปรับการศึกษา  
การรักษาพยาบาล ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคม 
1.1.6 คนไร้สัญชาติที่ไม่ถูกเอาเปรียบเก่ียวกับการ
ทํางาน เช่น ค่าแรง ช่ัวโมงการทํางานวันหยุด ฯลฯ 

 1.2 คนไร้สัญชาติควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องสถานภาพทาง
กฎหมาย(9 ตัวช้ีวัด) 
 

1.2.1 บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยที่มีเช้ือสาย
ไทยแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาสถานะทางกฎหมาย มี
โอกาสได้รับการพิจารณาการให้สัญชาติไทย 
1.2.2 บุตรของบุคคลที่มีเช้ือสายไทยที่เกิดในประเทศ
ไทยได้รับสัญชาติไทย 
1.2.3 บุคคลที่มีช่ืออยู่ในระบบทะเบียนราษฎรซึ่งอาศัย
อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ตํ่ากว่า 10 
ปี จนกลมกลืนกับสังคมไทยและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศต้นทางมีโอกาสได้รับการพิจารณาสถานะเป็น
บุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและมี
โอกาสได้รับการพิจารณาให้ได้รับสัญชาติไทย 
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1.2.4 บุคคลที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ยังไม่มี
ส ถ า น ะ ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ได้รับการพิจารณาได้
สัญชาติไทย 
1.2.5 บุคคลที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ยังไม่มี
สถานะทางกฎหมาย  และยั ง ไม่จบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้นําเข้าสู่กระบวนการพิจารณากําหนด
สถานะทางกฎหมาย 
1.2.6 บุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งต้ังแต่วัย
เยาว์และมีช่ืออยู่ในระบบทะเบียนของทางราชการ และ
อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี จน
กลมกลืนกับสังคมไทยและมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดได้รับการพิจารณาให้
สัญชาติไทย 
1.2.7 บุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่ได้รับ
สถานะเป็นบุตรบุญธรรมตามคําสั่งของศาล   เมื่อผู้รับ
บุตรบุญธรรม เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ได้รับสัญชาติ
ไทย 
1.2.8 บุคคลที่มีผลงาน / ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในด้านการศึกษา  
ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และการ
กีฬา รวมท้ังด้านอ่ืน ๆ ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยเห็นสมควร
ได้รับการพิจารณาให้สัญชาติไทย 
1.2.9 บุตรของคนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยได้รับ
การแจ้งเกิดและมีใบเกิด 
(ตามแผนยุทธศาสตร์การกําหนดสถานะบุคคลและสิทธิ
ตามมติคณะรัฐมนตรี  18  มกราคม 2548) 

2 ด้านสงัคม  
(4 องค์ประกอบ 11 
ตัวช้ีวัด) 

2.1 คนไร้สัญชาติควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิ ท ธิ เ รื่ อ ง ก า ร เ ข้ า ถึ ง
บริการ(4 ตัวช้ีวัด) 

2.1.1 บุตรคนไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกองทุนสวัสดิการ
ด้านการศึกษาในชุมชน 
2.1.2 คนไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพในชุมชน 
2.1.3 คนไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
2.1.4 คนไร้สัญชาติสามารถไปใช้บริการจากภาครัฐ 

 2.2 คนไร้สัญชาติควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการมีส่วนร่วม

2.2.1 คนไร้สัญชาติที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชน
และสังคมจัดขึ้น เช่นกิจกรรมกีฬา  กิจกรรมด้านดนตรี 
ได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปในสังคม 
2.2.2 คนไร้สัญชาติได้รับโอกาสเป็นสมาชิกและมีส่วน
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(2 ตัวช้ีวัด) ร่วมในชุมชน 

 2.3 คนไร้สัญชาติควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม(1ตัวช้ีวัด) 

2.3.1คนไร้สัญชาติ / ครอบครัว  มีโอกาสถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพันธ์ 

 2.4 คนไร้สัญชาติควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิ ท ธิ เ รื่ อ งการบ ริ โภค
ข้อมูลข่าวสาร(4 ตัวช้ีวัด) 
 

2.4.1 คนไร้สัญชาติรับทราบข้อมูลข่าวสารและแหล่ง
บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและภายนอกชุมชน ได้แก่ 
สิทธิและบริการด้านการศึกษา   ด้านสาธารณสุข  
ด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
และนโยบายของรัฐด้านคนไร้สัญชาติ 
2.4.2 คนไร้สัญชาติรับทราบเข้าใจถึงวิธีการไปใช้สิทธิ
และบริการที่มีอยู่ตามความต้องการ 
2.4.3 คนไร้สัญชาติมีโอกาสให้ข้อมูลข่าวสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่คนในชุมชน  หน่วยงานและ
สังคมเช่น มีโอกาสร้องเรียนความเดือดร้อนหรือร่วม
แสดงความคิดเห็นโดยผ่านวิทยุชุมชน ผู้ นําชุมชน 
อาสาสมัครชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนและสื่อต่าง ๆ 
2.4.4 ชุมชนมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยชน์ในการมา
ใช้บริการหรือการมาขอรับความช่วยเหลือ 

3 ด้านความม่ันคงใน
การดํารงชีวิต 
( 2 องค์ ประกอบ  3 
ตัวช้ีวัด) 

3.1 คนไร้สัญชาติควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธ์ิเรื่องสุขภาพ 
(2 ตัวช้ีวัด) 

3.1.1 คนไร้สัญชาติสามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
จากสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 
3.1.2 ลูกจ้างที่เป็นคนไร้สัญชาติได้รับการดูแลและ
รับผิดชอบการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยจากการ
ทํางานจากนายจ้าง 

 3.2 คนไร้สัญชาติและ
ครอบครัวควรได้รับการ
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง
ที่อยู่อาศัย(1 ตัวช้ีวัด) 
 

3.2.1 คนไร้สัญชาติและครอบครัว  มีที่อยู่เป็นหลัก
แหล่งโดยมีถิ่นที่อยู่ /  ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียน
ประวัติ(ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง) 
 

4. ด้านการศึกษา 
( 1  องค์ประกอบ  2 
ตัวช้ีวัด) 

4.1คน ไ ร้ สัญชา ติ ค ว ร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ เรื่องการศึกษา  
(2 ตัวช้ีวัด) 
 

4.1.1 บุตรคนไร้สัญชาติได้รับการศึกษาจนสําเร็จขั้น
พ้ืนฐาน  และต้องได้รับหลักฐานทางการศึกษา 
(ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับ
นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548) 
4.1.2 สถานศึกษาในชุมชนท่ีมีคนไร้สัญชาติ เปิดโอกาส
ให้ ( ไม่ปิดก้ัน) บุตรของคนไร้สัญชาติได้เข้าเรียน 
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3.4 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้พ้นโทษ มี 4 ข้อกําหนด  8
องค์ประกอบ จํานวน  18  ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1 ด้านสังคม 
(3 องค์ประกอบ 13 
ตัวช้ีวัด) 

1.1 ผู้พ้นโทษควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 
เรื่องการยอมรับ 
(5 ตัวช้ีวัด) 
 

1.1.1 ชุมชนจัดให้มีกระบวนการการเตรียมความพร้อม
ของครอบครัวและชุมชนในการรองรับผู้พ้นโทษกลับสู่
ครอบครัวและชุมชน 
1.1.2 นายจ้างและสถานประกอบการยอมรับและรับผู้
พ้นโทษเข้าทํางานโดยการจัดคนเข้าทํางานหรือใน
กฎระเบียบไม่ห้ามผู้ที่เคยต้องโทษเข้าทํางาน 
1.1.3 ผู้พ้นโทษมีโอกาสเป็นสมาชิกของชมรม/ สมาคม
ต่าง ๆ โดยห้ามมิให้กําหนดเง่ือนไขในการเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกของชมรม / สมาคม ต่าง ๆ อัน
เน่ืองมาจากเคยมีประวัติการกระทําความผิด 
1.1.4 ผู้พ้นโทษไม่หันกลับไปกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพ
ติด (ภายใน 3  ปีหลังจากพ้นโทษ) 
1.1.5 ผู้พ้นโทษไม่หันกลับไปกระทําผิดซ้ําในคดีทั่วไป
(ภายใน 3  ปีหลังจากพ้นโทษ) 

 1.2 ผู้พ้นโทษควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องการเข้าถึงบริการ 
( 4 ตัวช้ีวัด) 
 

1.2.1 มีศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนําและบําบัดฟ้ืนฟูจิตใจที่
ผู้พ้นโทษสามารถเข้าถึงได้โดยพัฒนาสังคมจังหวัดเป็น
หน่วยประสานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1.2.2 องค์กรหรือหน่วยงานที่มีการคัดเลือกกรรมการ
หรือตัวแทนของหมู่คณะในการทํากิจกรรมใดๆ  ห้ามนํา
ประวัติการกระทําความผิดมาเป็นเง่ือนไขในการเข้ารับ
การคัดเลือก 
1.2.3 ผู้พ้นโทษได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
1.2.4 ผู้พ้นโทษสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสนับสนุน
การศึกษา 

 1.3 ผู้พ้นโทษควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องการบริโภคข้อมูล
ข่าวสาร (4 ตัวช้ีวัด) 
 

1.3.1 ผู้พ้นโทษรับทราบข้อมูลข่าวสารและแหล่งบริการ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและภายนอกชุมชน ได้แก่ สิทธิ
และบริการด้านการศึกษา   ด้านสาธารณสุข    ด้านการ
ประกอบอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและ
นโยบายของรัฐด้านผู้พ้นโทษ 
1.3.2 ผู้พ้นโทษรับทราบเข้าใจถึงวิธีการไปใช้สิทธิและ
บริการที่มีอยู่ตามความต้องการ 
1.3.3 มีโอกาสให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นแก่คนในชุมชน  หน่วยงานและสังคมเช่น มี
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โอกาสร้องเรียนความเดือดร้อนหรือร่วมแสดงความ
คิดเห็นโดยผ่านวิทยุชุมชน ผู้นําชุมชน อาสาสมัครชุมชน 
เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนและสื่อต่าง ๆ 
1.3.4 ชุมชนมีฐานข้อมูลชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ในการมา
ใช้บริการหรือการมาขอรับความช่วยเหลือ 

2 ด้านเศรษฐกิจ 
(2 องค์ประกอบ 2 
ตัวช้ีวัด) 

2.1 ผู้พ้นโทษ ควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องการประกอบอาชีพ 
(1 ตัวช้ีวัด) 

2.1.1 ผู้พ้นโทษมีงานทําอย่างต่อเน่ือง 

 2.2 ผู้พ้นโทษ ควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องรายได้(1 ตัวช้ีวัด) 

2.2.1 ผู้พ้นโทษมีรายได้ที่เลี้ยงตนเองได้ 

3  ด้านสิทธิทาง
สังคม/การคุ้มครอง
สิทธ ิ(1 องค์ประกอบ 
1 ตัวช้ีวัด) 

3.1 ผู้พ้นโทษควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ(1 
ตัวช้ีวัด) 

3.1.1 นายจ้างและสถานประกอบการควรให้โอกาสรับผู้
พ้นโทษเข้าทํางาน 

4  ด้านความม่ันคงใน
ชีวิต (2 องค์ประกอบ 
2 ตัวช้ีวัด)                 

4.1 ผู้พ้นโทษ ควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เ รื่ อ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ( 1 
ตัวช้ีวัด) 

4.1.1 ผู้พ้นโทษ มีที่อยู่อาศัย 

 4.2 ผู้พ้นโทษควรได้รับ
การส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
เรื่องความปลอดภัยใน
ชี วิ ตและทรั พ ย์ สิ น ( 1 
ตัวช้ีวัด) 

4.2.1 ผู้พ้นโทษซึ่งไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีผู้ดูแล
ช่วยเหลือหลังจากพ้นโทษ 
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3.5 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธผิู้ติดเชือ้เอชไอวี/ผูป้ว่ยเอดส ์ ม ี5 
ข้อกําหนด  10 องค์ประกอบ  24  ตัวช้ีวัด ดังน้ี 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1 ด้านความม่ันคงใน
ชีวิต (3 องค์ประกอบ 
5 ตัวช้ีวัด) 

1.1 ผู้ติดเช้ือHIV/ ผู้ป่วย
เ อ ด ส์ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง
สุขภาพ(1 ตัวช้ีวัด) 

1.1.1 ผู้ติดเช้ือ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ สามารถได้รับการดูแล
สุขภาพด้วยตัวเอง เช่น การฝึกสมาธิ สมุนไพร  
เป็นต้น 
 

 1. 2 ผู้ติดเช้ือHIV/ ผู้ป่วย
เอดส์ควรได้รับการส่งเสริม
สวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิเรื่องที่อยู่อาศัย
(2ตัวช้ีวัด) 

1.2.1 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ มีที่อยู่อาศัยที่ถูก
สุขลักษณะ เอ้ือต่อการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
1.2.2 รัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานสงเคราะห์และ
บ้านพักฉุกเฉินที่มีอยู่ให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่
ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 1.3 ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วย
เ อ ด ส์ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน(2ตัวช้ีวัด) 

1.3.1 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ มีการรวมกลุ่มเพ่ือ
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 
1.3.2 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นเด็กมีคนดูแลเอา
ใจใส่ 

2 ด้านสงัคม ( 3 
องค์ประกอบ 8 
ตัวช้ีวัด) 

2.1 ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วย
เ อ ด ส์ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง
การยอมรับ(3 ตัวช้ีวัด) 

2.1.1 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับความรักความ
เข้าใจ การยอมรับ การดูแลเอาใจใส่ และได้รับความ
ช่วยเหลือจากครอบครัว 
2.1.2 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์เข้าร่วมกิจกรรมใน
ชุมชนและสังคม 
2.1.3 ชุมชนมีการเผยแพร่ความรู้ เ พ่ือปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของคนในชุมชนให้เข้าใจ ยอมรับและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ติดเช้ือ HIV /ผู้ป่วยเอดส์ 

 2.2 ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วย
เ อ ด ส์ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง
นันทนาการ(1 ตัวช้ีวัด) 

2.2.1 ชุมชนมีการจัดกิจกรรมนันทนาการด้านต่าง ๆ ที่ผู้
ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ได้เลือกทําตามความสนใจ 
เช่น กิจกรรมด้านอาชีพ (เย็บปักถักร้อย  ทําดอกไม้  จัก
สาน ทําขนม) การออกกําลังกาย   อาชีวบําบัด การไป
ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยว  โบราณสถาน สถานที่สําคัญ
ทางศาสนาเป็นต้นโดยร่วมกับคนทั่วไปในชุมชน 

 2.3 ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วย
เ อ ด ส์ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง

2.3.1 ผู้ ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานและบริการที่รัฐและเอกชนจัดให้
ได้แก่  บริการด้านการรักษาพยาบาล  บริการทาง
การศึกษา  บริการด้านที่พักอาศัย  บริการด้านการให้



 
 

4-18 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ก า ร บ ริ โ ภ ค ข้ อ มู ล
ข่าวสาร( 4 ตัวช้ีวัด) 

คําปรึกษา  บริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  บริการ
ด้านการฝึกอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและ
นโยบายของรัฐด้านผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
2.3.2  ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วยเอดส์รับทราบเข้าใจถึงวิธีการ
ไปใช้สิทธิและบริการที่มีอยู่ตามความต้องการ 
2.3.3 ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วยเอดส์มีโอกาสให้ข้อมูลข่าวสาร
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่คนในชุมชน  หน่วยงาน
และสังคมเช่น มีโอกาสร้องเรียนความเดือดร้อนหรือร่วม
แสดงความคิดเห็นโดยผ่านวิทยุชุมชน ผู้ นําชุมชน 
อาสาสมัครชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชนและสื่อต่าง ๆ 
2.3.4 ชุมชนมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยชน์ในการมา
ใช้บริการหรือการมาขอรับความช่วยเหลือ 

3 ด้านเศรษฐกิจ(1 
ประกอบ 2 ตัวช้ีวัด 

3.1 ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วย
เอดส์ที่ยังทํางานได้ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการประกอบ
อาชีพ (2 ตัวช้ีวัด) 

3.1.1 ผู้ติดเช้ือ HIV ที่ยังทํางานได้ ได้รับการจ้างงาน 
3.1.2 มีตลาดจําหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของผู้ติดเช้ือ/ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

4 ด้าน สิทธทิางสังคม 
/ การคุ้มครองสิทธ(ิ1 
องค์ประกอบ 4 
ตัวช้ีวัด) 

4.1 ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วย
เ อ ด ส์ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง
การ คุ้มครองสิ ท ธิ  ( 4 
ตัวช้ีวัด) 

4.1.1 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ มีความรู้และได้รับ
การคุ้มครองทางกฎหมาย 
4.1.2 ผู้ติดเช้ือ HIV ได้รับค่าจ้างเท่าเทียมเหมาะสมตาม
ลักษณะงาน 
4.1.3 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบ้ียยังชีพ 
4.1.4 ชุมชนไม่มีเรื่อง ร้องเรียนของผู้ติดเช้ือ HIV / 
ผู้ป่วยเอดส์ เก่ียวกับการไม่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิหรือถูกรังเกียจ / กีดกันไม่ให้
อาศัยอยู่ในชุมชนหรือถูกให้ออกจากงานเน่ืองจากเป็น
เอดส์ 

5 ด้านการศึกษา    
(2 องค์ประกอบ 5 
ตัวช้ีวัด) 

5.1ผู้ ติดเ ช้ือHIV/ผู้ ป่วย
เ อ ด ส์ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง
การศึกษา (1 ตัวช้ีวัด) 

5.1.1 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ที่เป็นเด็ก มีโอกาส
ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติ 

 5.2 ผู้ติดเช้ือHIV/ผู้ป่วย
เ อ ด ส์ ค ว ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเรื่อง

5.2.1 ผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับบริการให้
คําปรึกษาเพ่ือการดํารงชีวิตเช่นคนปกติ 
5.2.2 ชุมชนมีการรณรงค์สร้างความตระหนักให้แก่
นักเรียนในโรงเรียน ในเรื่องการระวังป้องกันการติดเช้ือ
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ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต  
(4 ตัวช้ีวัด) 
 

และการเป็นโรคเอดส์ 
5.2.3 ชุมชนจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์
ที่ถูกต้องแก่คนในชุมชน 
5.2.4 มีกิจกรรม / โครงการรณรงค์ให้คนทั่วไปได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้อง สร้าง
ความตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องให้ความรัก ความ
เข้าใจ ต่อผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมกันให้
ความช่วยเหลือและมีความรู้ความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกับผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์อย่างถูกต้อง 

 

 3.6 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มครอบครัวผู้ติดเชือ้เอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์  มี 4 ข้อกําหนด  9   องค์ประกอบ 14  ตัวช้ีวัด  ดังน้ี  

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1 ด้านความม่ันคงใน
ชีวิต (2  องคป์ระกอบ 
2  ตัวช้ีวัด) 

1.1ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ป่วยเอดส์ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องสุขภาพ
(1ตัวช้ีวัด) 

1.1.1 ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดเช้ือ HIV/ 
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจให้ดีขึ้น 

 1.2 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ป่วยเอดส์ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
(1ตัวช้ีวัด) 

1.2.1เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่อย่างเหมาะสมจากครอบครัว 

2 ด้านเศรษฐกิจ(2  
องค์ประกอบ 2  
ตัวช้ีวัด) 

2.1 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ป่วยเอดส์ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการประกอบ
อาชีพ(1ตัวช้ีวัด) 

2.1.1 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์มีงานทํา 

 2.2 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ป่วยเอดส์ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์

2.2.1 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ใน
การยังชีพสําหรับครอบครัวและผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วย
เอดส์ 
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ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
สิทธิเรื่องรายได้
(1ตัวช้ีวัด) 

3 ด้านสงัคม           
(4 องค์ประกอบ 8 
ตัวช้ีวัด) 

3.1 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ป่วยเอดส์ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการยอมรับ      
(2 ตัวช้ีวัด) 

3.1.1ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV / 
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให้สามารถ
ดูแลและอยู่ร่วมกับผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ 
3.1.2 บุตรหลานของผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การยอมรับจากเพ่ือน  ครู  ผู้ปกครองเด็กในโรงเรียน
และชุมชน 

 3.2 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ป่วยเอดส์ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการเข้าถึง
บริการ (1ตัวช้ีวัด)  

3.2.1 ชุมชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีผู้ดูแลผู้ติดเช้ือ 
HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ดูแลเด็กกําพร้า ที่พ่อแม่เสียชีวิต
ด้วยโรคเอดส์และบุตรหลานของผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วย
เอดส์ สามารถเข้าถึงได้ 

 3.3 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ป่วยเอดส์ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการมีส่วนร่วม
(1ตัวช้ีวัด) 

3.3.1 สมาชิกในครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 

 3.4 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ป่วยเอดส์ควร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิเรื่องการบริโภค
ข้อมูลข่าวสาร(4ตัวช้ีวัด) 

3.4.1 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานและบริการท่ีรัฐและเอกชน
จัดให้ได้แก่  บริการด้านการรักษาพยาบาล  บริการทาง
การศึกษา  บริการด้านที่ พักอาศัย  บริการด้านการให้
คําปรึกษา  บริการด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  บริการด้านการ
ฝึกอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและนโยบายของรัฐ
ด้านผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 
3.4.2 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ได้รับทราบ
เข้าใจถึงวิธีการไปใช้สิทธิและบริการท่ีมีอยู่ตามความ
ต้องการ 
3.4.3 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV/ผู้ป่วยเอดส์ได้มีโอกาสให้
ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่คนใน
ชุมชน  หน่วยงานและสังคมเช่น มีโอกาสร้องเรียนความ
เดือดร้อนหรือร่วมแสดงความคิดเห็นโดยผ่านวิทยุชุมชน 
ผู้นําชุมชน อาสาสมัครชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน
และสื่อต่าง ๆ 
3.4.4 ชุมชนมีฐานข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยชน์ในการมา
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ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
ใช้บริการหรือการมาขอรับความช่วยเหลือ 

4. ด้านการศึกษา 
( 1  องค์ประกอบ  2
ตัวช้ีวัด) 

4.1 ครอบครัวผู้ติดเช้ือ 
HIV/ผู้ ป่ ว ย เ อ ด ส์ ค ว ร
ได้รับการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิ เรื่องทักษะการใช้
ชีวิต ( 2 ตัวช้ีวัด ) 
 

4.1.1ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV / 
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสม
เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพพร้อมกับทําหน้าที่ดูแล
ผู้ป่วยเอดส์ในกรณีต้องออกจากงานเดิม เพ่ือมาทํา
หน้าที่ดูแลผู้ติดเช้ือ HIV /ผู้ป่วยเอดส์ 
4.1.2 ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวผู้ติดเช้ือ HIV / 
ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการเจตคติ ศักยภาพเพ่ือให้สามารถ
ดูแลและอยู่ร่วมกับผู้ติดเช้ือ HIV / ผู้ป่วยเอดส์ 

 

 (4) มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดทํา
มาตรฐานน้ี เพ่ือเป็นข้อกําหนดที่ทําให้ผู้สูงอายุได้รับการปกป้อง ดูแล มีหลักประกันด้านสวัสดิภาพทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความยุติธรรมทางสังคม ในการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านต่างๆอย่าง
สูงสุด เพ่ือให้ผู้สูงอายุ พ่ึงพาตนเองได้ดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือ ไม่ถูกแสวงหาผลประโยชน์  

มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทกัษ์สิทธิผูสู้งอายุ มี 4 มิติ 10 องค์ประกอบ 14 ด้าน  
ดังน้ี 

 

ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
1.ด้านความม่ังคงใน
ชีวิต  (3 องค์ประกอบ 
6 ตัวช้ีวัด ) 
 
 

1.1 สุขภาพ( 3 ตัวช้ีวัด ) 
 

1.1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับตรวจสุขภาพทั่วไป
ประจําปี 
1.1.2  ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลรักษาโรคเมื่อ
เจ็บป่วย 
1.1.3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายอย่างน้อยละ
สัปดาห์ละ 3  วัน 

 1.2 ครอบครัวและการ
อยู่อาศัย( 1 ตัวช้ีวัด ) 
 

1.2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวใน
บริเวณใกล้เคียงกัน 

 1.3 ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
( 2 ตัวช้ีวัด ) 

 

1.3.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือ
ถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจ 
1.3.2 ร้อยละของผู้อายุที่มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
เหมาะสมและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุ ภายในบ้านและ
บริเวณบ้าน 

2. ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  
(  2 องค์ประกอบ  2 
ตัวช้ีวัด ) 
 

2.1 การศึกษาและการ
เรียนรู้  ( 1 ตัวช้ีวัด ) 
 

2.1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมอบรมศึกษา 
เรียนรู้ 
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ข้อกําหนด องค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
 2.2 การเข้าถึงบริการ

ข้อมูลข่าวสาร 
(1 ตัวช้ีวัด ) 

2.2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไปและข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
(  2 องค์ประกอบ  3 
ตัวช้ีวัด ) 

3.1 การมีงานทําและ
รายได้ ( 2 ตัวช้ีวัด ) 
 

3.1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายของตนเอง 
3.1.2. ร้อยละของผู้สูงอายุมีงานทําและมีรายได้ 

 3.2 การมีหลักประกัน
ด้านการออม(1 ตัวช้ีวัด ) 

3.2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีเงินออม 

4. ด้านสังคม 
(  3 องค์ประกอบ  3 
ตัวช้ีวัด ) 

4.1.การปฏิบัติศาสนากิจ
( 1 ตัวช้ีวัด ) 
 

4.1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้ปฏิบัติศาสนากิจ 

 4.2.การมี ส่ วน ร่ วม ใน
กิจกรรมทางสังคม 
( 1 ตัวช้ีวัด ) 

4.2.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 4.3.การ เ ป็นที่ พ่ึ ง ท า ง
จิตใจกับคนวัยอ่ืน  
( 1 ตัวช้ีวัด ) 

4.3.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นที่พ่ึงทางใจให้แก่บุตร
หลานหรือบุคคลอ่ืน 

 
ตารางที่ 4.2 สรุปสถานะการนํามาตรฐานระดับจุลภาคไปใช้ 
เครื่องหมาย   = มีการนําไปใช้     = ยังไม่ได้นําไปใช้ 

มาตรฐาน สถานะการนําไปใช้ รายละเอียดการนาํไปใช ้
1. การส่งเสริมสวัสดิภาพละการ 
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

  

2. ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สทิธิ
คนพิการ 

  

3. การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิผู้ด้อยโอกาส 

 ส่งเสริมการนําไปมาตรฐานสู่การ
ปฏิบัติ 

3.1 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนจน 

  

3.2 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนเร่ร่อน 

  

3.3 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนไร้สันชาติ 

  

3.4 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้พ้นโทษ 

  

3.5 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 
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มาตรฐาน สถานะการนําไปใช้ รายละเอียดการนาํไปใช ้
3.6 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิกลุม่ครอบครัวผู้ติดเช้ือเอชไอวี/
ผู้ป่วยเอดส์ 

  

4.การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิผู้สูงอายุ 

 มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ “การ
ส่งเสริมการใช้มาตรฐานการส่งเสริม
สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ท่ีมา : สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ประจําปี 2558-2559.น.35-37 
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บทที่ 5 

วิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้มีการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ เช่ือมโยงการดําเนินงานด้านมาตรฐานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  คณะที่ปรึกษาได้สรุป รวบรวม เอกสารที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านมาตรฐานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือศึกษาการดําเนินงานด้าน
มาตรฐานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา
อุปสรรค ปัจจัยที่จะส่งผลให้การดําเนินงานตามมาตรฐานของหน่วยงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินงานด้านมาตรฐานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยผลการวิเคราะห์ มี
ดังน้ี 
 
1. ผลการทบทวนทบทวนมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์มีทั้งหมด 35 
มาตรฐาน มีการใช้งานจริง 27 มาตรฐาน  
           ผลการทบทวนทบทวนมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทั้งหมด 35 
มาตรฐาน ซึ่งแบ่งเป็นมาตรฐานการใช้งานใน 3 ระดับ ได้แก่  
 

มาตรฐานระดับมหภาค มีทั้งหมด 6  มาตรฐาน ใช้วัดในระดับประเทศ มีการรายงานสถานการณ์ 
การใช้งานต่อสาธารณชนและสังคม มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ รู้จัก ใช้งานเชิงประจักษ์มากที่สุดมี 3 มาตรฐาน  
คือ มาตรฐานและตัวชี้วัดความม่ันคงของมนุษย์และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม   
ข้อสังเกตมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง มีจํานวนตัวช้ีวัดมากเกินไป แม้ว่าจะมีการปรับปรุงไปแล้ว การจัดเก็บ
ทุกปี แต่ละปีขึ้นกับงบประมาณจึงส่งผลให้ขนาดตัวอย่างในการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์
จริงของครอบครัวได้มากนัก การจัดเก็บมีความถี่ จึงทําให้ไม่เห็นผลการนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนางานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมากนัก  

1.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ มีการเก็บข้อมูลทุก 2 ปี จัดทําเป็นรายงาน
สถานการณ์ตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษย์ แต่ยังไม่มีการติดตามผลเรื่องการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ 

1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ*ปัจจุบันอยู่ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ   
(1)มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม (2) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ (3) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมาตรฐานนี้ ควรเป็นหน่วยงานอิสระ เพราะเป็นกฎหมายกลาง เป็นกรอบการ
ดําเนินงานของกพร.ที่จําเป็นต้องใช้ ข้อด้อยมาตรฐานน้ีคือ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าพร้อมหรือไม่ในแต่ละปี 
องค์การสวัสดิการสังคมให้ความสนใจ มีความพร้อมและความสมัครใจในการเข้าร่วมประเมิน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานย่อย ได้แก่ 
1.2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม มีการ

ใช้มาตรฐานตัวน้ีมาก เพราะมีนโยบายที่ชัดเจน มีกฎหมายรองรับ 
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1.2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ มี
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ไทย และเปิดโอกาสให้นักสังคมสงเคราะห์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน 

1.2.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร มีการนําไปใช้น้อย 
 1.3 มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง เป็นมาตรฐานที่มีแบบประเมินชัดเจน ในระดับครอบครัวสามารถ

ประเมินได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเก็บข้อมูลในระดับครอบครัว และระดับชุมชน ได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเก็บข้อมูลในส่วนน้ี ทําให้ได้แต่รายงานสถานการณ์ด้านครอบครัว ไม่ได้
สะท้อนในระดับประเทศ เพราะเก็บเป็นกลุ่มและเลือกจังหวัด และยังเป็นการสร้างภาระให้กับองค์กร เพราะมี
ตัวช้ีวัดค่อนข้างมาก เกณฑ์การวัดมาตรฐานบางตัวสูงถึง 90 %  และมาตรฐานบางตัวก็ซ้ําซ้อนกับมาตรฐาน
อ่ืนๆ ในกระทรวงพม. ควรมีการทบทวนการนํามาตรฐานไปใช้ เพ่ือคัดเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและปรับเกณฑ์
การวัดให้ลดลง  

1.4 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  สํานักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ (สท.) **ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้จัดทํามาตรฐานกลางที่
จะเป็นมาตรฐานของชาติ เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแล พัฒนาที่เท่าเทียมกัน  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในระบบ
การประกันคุณภาพ เพ่ือให้ศูนย์ฯพร้อมรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน เช่น 
กรมอนามัย (กระทรวงสาธารณสุข) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย)กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ )  สํานักพัฒนาสังคม 
(กรุงเทพมหานคร) สํานักงานเลขาธิการสภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.สํานักนายกรัฐมนตรี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ (3 พฤษภาคม 2554) ให้ใช้เป็น
มาตรฐานกลางของประเทศและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กรุ ง เทพมหานคร 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม  นํามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการ
ดําเนินงานศูนย์และยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก  

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  ถือว่าเป็นมาตรฐานของชาติที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ที่เห็นความสําคัญในเรื่อง การบริหารจัดการที่ดี กระบวนการ
บริการหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กที่มีคุณภาพและประสิทธิผลจากการ
ดําเนินงาน คือเด็กต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทําให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กไทยโดย
ทั่วถึงเท่าเทียมกันทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่จํากัดว่าอยู่ภายใต้สังกัดใด 

 
มาตรฐานระดับมัชฌิมภาค เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดระดับองค์การสวัสดิการสังคม มีจํานวนทั้งหมด    

25 มาตรฐาน ส่วนหน่ึงเป็นผลการบังคับใช้ของการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งตอบโจทย์การบริหารงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ส่วนใหญ่มีการพัฒนามาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม แต่มีการวัดเน้ือ
งานเฉพาะเจาะจงตามภารกิจเพ่ิมขั้น เป็นมาตรฐานที่มีการใช้งานจริงจัง โดยมีประเด็น ดังน้ี 
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2.1 มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของจังหวัด (สป.พม.) 
เป็นมาตรฐานที่ตอบโจทย์การบริหารองค์กร BSC ควรเน้นตรวจประเมินเป็นรายปี ข้อด้อย ยังเป็นมาตรฐานที่
ซับซ้อนอยู่ 

2.2 มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว / มาตรฐานการจัดบริการคนไร้ที่พึ่งใน
สถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์ / มาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ/
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ / มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ 
/ มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม(มสก.) เป็นหลักในการตรวจประเมิน แต่ควรเพ่ิมประเด็น
เรื่องการฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ 

2.3 มาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (พส.) **ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ใหม่ ทําให้ประสบปัญหาในเร่ืองต่างๆ ได้แก่ ความเข้าใจเรื่องตัวช้ีวัด เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ 
ทําให้งานค่อนข้างมีปัญหาทั้งในเร่ืองการเก็บข้อมูลและการนําไปใช้  ขาดแคลนบุคลากรในแต่ละพ้ืนที่ 
(ตําแหน่งนิติกร /นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์) เป็นต้น ควรมีการผนวกมาตรฐานเข้ากับภารกิจใหม่ของ
หน่วยงาน และเริ่มขับเคลื่อนมาตรฐานให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ 

2.4 มาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (พส.)เป็น
มาตรฐานท่ีจัดทําขึ้นตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถาน
คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง โดยมีพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557 รองรับ ซ่ึงนับว่าเป็นอีก
มาตรฐานหนึ่งที่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้มาตรฐานน้ี 2 แห่งคือ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 11 
แห่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 76 จังหวัด (ซึ่งปรับศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดเป็น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 76 
จังหวัด) และให้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 แห่งเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ด้วย โดยใช้ตัวช้ีวัดที่ต้องทําภายใต้กรอบของกฎหมาย พบว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐานดังกล่าว   

2.5 มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ (เดิมเป็นสถาน 
สงเคราะห์คนผู้สูงอายุ) เป็นมาตรฐานที่มีพัฒนาการด้านสถานสงเคราะห์ เน่ืองจากพระราชบัญญัติการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้ปรับปรุง
มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ ขึ้น เพ่ือมุ่งสู่หน่วยงานต้นแบบ
การจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุ และควรนํามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคมมาเป็นมาตรฐานหลัก พร้อมทั้งปรับมาตรฐานการจัดบริการคนพิการในสถาน
สงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการและมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เป็น 1 ใน 6 ภารกิจของมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นทิศทางเดียวกันในการทํางานด้านผู้สูงอายุ 
 มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ มีการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานของแต่ศูนย์ พบว่า มาตรฐานฯ มีความทับซ้อน ลักลั่นพอสมควร ถ้าจะนําไปใช้ต่อไป ควรนํามา
ทบทวนให้ชัดเจนมากขึ้น 
 องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทํามาตรฐานเฉพาะของท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล
มาตรฐานดังกล่าว  
 2.6 มาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก ปี 2556 มีการปรับ
มาตรฐานใหม่ให้สามารถใช้กับสถานรองรับเด็กทุกประเภท โดยใช้คําย่อในช่ององค์ประกอบคือ หากมีคําว่า 
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“อ่อน” ใช้กับสถานรองรับเด็กที่มีเด็กอายุ 0-6 ปี (โดยประมาณ) /หากมีคําว่า“โต” ใช้กับสถานรองรับเด็กที่มี
เด็กอายุ 6-18 ปี (โดยประมาณ)  ผลการตรวจประเมินพบว่าเจ้าหน้าที่ยังสับสนในการทํางานและยังไม่ให้
ความสําคัญของมาตรฐานดังกล่าวเพราะเจ้าหน้าที่จะทํางานที่เร่งด่วนก่อน  ปี 59 งดเรื่องการตรวจประเมิน
หน่วยงาน เพราะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านหน่วยงาน  และคิดว่าไม่ควรตรวจประเมินทุกปี  
 2.7 มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี ปรับเป็น 
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ใหม่ มีการขับเคล่ือนมาตรฐานตามกฎหมายหลัก เพ่ิมภารกิจเป็นศูนย์การเรียนรู้ /เพ่ิมบทบาทให้การ
สงเคราะห์ช่วยเหลือป้องกัน 
 มาตรฐานระดับจุลภาค  มีทั้งหมด 4 มาตรฐาน เป็นมาตรฐานเชิงผลลัพธ์ ที่วัดที่กลุ่มเป้าหมายว่าได้
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐตามกฎหมายมากน้อยเพียงใด ข้อสังเกตการใช้งานขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานที่สนใจ   
หากผู้บริหารองค์กรไม่สนใจงานก็ไม่สามารถทําได้อย่างต่อเน่ือง มีการนําไปใช้จริงทั้งหมด ข้อสังเกตคือมี
จํานวนตัวช้ีวัดมีจํานวนมาก หน่วยงานจึงเลือกบางตัวช้ีวัดลงไปขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม 
 มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เป็นมาตรฐานที่ตอบโจทย์รัฐบาล 
“สังคมผู้สูงอายุ” 
 สรุปภาพรวมระดับมาตรฐานกับการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ดังตารางที่ 5.1 
 

ตารางที่ 5.1 สรุปภาพรวมระดับมาตรฐานกับการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
 

มาตรฐาน สถานะการ
นําไปใช ้

รายละเอียดการนาํไปใช ้

มาตรฐานระดับมหภาค ( 6 มาตรฐาน) 
1. ตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย์(สป.พม.) 

  
มีการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดความมั่นคงของ
มนุษย์ทุก 2 ปีและรายงานความม่ันคงของ
มนุษย์ประเทศไทย 

2. การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
   2.1 การปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์การจัดสวัสดิการ
สังคม (พส.) 

 ในทุ ก ปีมี ก า ร รับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคม 

   2.2 การปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
(พส.) 

 -ในทุก ปีมี การรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์  
-มีโครงการอบรมนักสังคมสงเคราะห์ 
กฎหมายที่เก่ียวกับนักสังคมสงเคราะห์
และแนวทางการเขียนรายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
นักสังคมสงเคราะห์ 
-มี โ ค ร ง ก า ร สั ญ จ ร อ บ ร ม นั ก สั ง ค ม
สงเคราะห์ “แนวทางการเขียนรายงานผล
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มาตรฐาน สถานะการ
นําไปใช ้

รายละเอียดการนาํไปใช ้

การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ของนักสังคมสงเคราะห์ 

  2.3 การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมของอาสาสมัคร (พส.) 

 ในทุ ก ปีมี ก า ร รับรองมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
อาสาสมัคร 

3. ครอบครัวเข้มแข็ง (สค.)  มีการเก็บข้อมูลครอบครัวเขม้แข็งทุก 1 ปี 
 

4. ตัวช้ีวัดความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย (สค.) 

 อยู่ในช่วงส่งเสริมการนํามาตรฐานสู่การ
ปฏิบัติ 

5. ศูนย์เด็กเลก็แห่งชาติ (ดย.)  ปี 2559  ได้จัดทําคู่มือมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ 

6. การพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 
(การเคหะแห่งชาติ) 

 ปี 2557 อยู่ระหว่างการประเมินผลระดับ
ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน ตาม
ตัวช้ีวัดชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองอย่าง
ย่ังยืน ในระดับที่ 3 

มาตรฐานระดับมัชฌิมภาค  
( 25 มาตรฐาน) 
1. การปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของจังหวัด(สป.พม.) 

 
 
 

 

2. ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศการสื่อสาร (สป.พม.) 

  

3. การจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว(พส.) 

 ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละองค์กร 

4. การคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงในสถาน
คุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง (พส.) 

 เน้นส่งเสริมให้การเรียนรู้/สถานคุ้มครอง 
ศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึง  

5. การจัดบริการคนไร้ที่พ่ึงในสถานแรก
รับ/สถานสงเคราะห์ (พส.) 

 ทุกปีมีส่งเสริมการดําเนินงานและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน
ในสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์คนไร้ที่
พ่ึง 11 แห่ง 

6. การจัดบริการคนพิการในสถาน
สงเคราะห์/ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนา
อาชีพคนพิการ (พส.) 

 ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละองค์กร 

7. การจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ (พส.) 

 ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละองค์กร 

8. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สําหรับ
เด็กในสถานรองรับเด็ก (ดย.) 

 ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละองค์กร 
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มาตรฐาน สถานะการ
นําไปใช ้

รายละเอียดการนาํไปใช ้

9. องค์กรด้านคนพิการ (พก.)   
   9.1 องค์กรของคนพิการ (พก.)  ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละองค์กร 
   9.2 องค์กรเพ่ือคนพิการ (พก.)  ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละองค์กร 
10. การจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์
สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี (มาตรฐาน
การจัดสวัสดิการสังคมในศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว) (พส.) 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามโครงสร้างใหม ่
 

11. การจัดบริการสวัสดิการสังคมในสถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) (พส.) 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามโครงสร้างใหม ่

12. การจัดบริการสวัสดิการสังคมใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (หญิง) 
(พส.) 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามโครงสร้างใหม ่

13. การจัดบริการผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์(พส.) 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงตามโครงสร้างใหม ่

14. หอพักเอกชนสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา (ดย.) 

  

15. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (สค.)  ทุกปีแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละองค์กร 
16.สภาเด็กและเยาวชน(ดย.)   

17.ขั้นตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
(ดย.) 

  

18.ชมรมคลังปัญญาผูสู้งอายุจังหวัด (ผส.)   

19.บ้านพักผู้สงูอายุ(ผส.)   

20.การดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ผส.) 

  

21.การจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชน
ตําบล (พอช.) 

  

22.การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุน
ชุมชน  (พอช.) 
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มาตรฐาน สถานะการ
นําไปใช ้

รายละเอียดการนาํไปใช ้

23.ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (พอช.)  ทุกปี 

24.มาตรฐานการควบคุมภายในของทุก
ส่วนในการสํานักงานธนานุเคราะห์  
(สธค.) 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุง 

25.การให้บริการ (สธค.)  อยู่ระหว่างการปรับปรุง 

มาตรฐานระดับจุลภาค ( 4 มาตรฐาน) 
1.การส่งเสริมสวัสดิภาพและการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

 
 

 

2. ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์
สิทธิคนพิการ 

  

3. การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส 

 ส่งเสริมการนําไปมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 

   3.1 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนจน 

  

   3.2 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนเร่ร่อน 

  

   3.3 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิคนไร้สันชาติ 

  

   3.4 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้พ้นโทษ 

  

   3.5 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผู้ติดเช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ 

  

   3.6 การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิกลุม่ครอบครัวผู้ติดเช้ือเอชไอ
วี/ผู้ป่วยเอดส์ 

  

4. การส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิผูส้งูอายุ 

 มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ “การส่งเสริม
การใช้มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพ
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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2. จุดแข็งของการนํามาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 

2.1 มาตรฐานฯ เป็นเครื่องมือการบริหารที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์กรที่ใช้กระบวนการ 
PDCA หากกระทรวงพม. ดําเนินการอย่างจริงจัง  ต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทํางาน

ของพม.ในภาพรวม  โดยเฉพาะการตอบโจทย์การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกลุ่มเป้าหมายท่ี
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

2.2 การนําผลการประเมินมาตรฐานฯไปขอรับการสนับสนุนการทํางานขององค์กรฯ เช่น  การ
จัดสรรงบประมาณตามผลการประเมินมาตรฐานฯ การใช้มาตรฐานเป็นตัวช้ีวัดผลงานขององค์กร ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรมีความรับผิดชอบร่วมกัน   

2.3 มาตรฐานระดับมหภาค/มัชฌิมภาค ส่งเสริมทําให้ภาพลักษณ์กระทรวงพม.เป็นที่รู้ จัก 
มาตรฐานความม่ันคงของมนุษย์  มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับ
ความสนใจและมีหลายหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหาร  และด้าน
การปรับปรุงบริการ เช่น มาตรฐานความม่ันคงของมนุษย์ มีการจัดอันดับ  10 อันดับบนและล่าง   

2.4 การมีกฎหมายรองรับมาตรฐาน ถือว่าเป็นโอกาส สํานักมาตรฐานฯ ควรพิจารณาว่า ควรมีและ
ต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง มาตรฐานที่มีอยู่แล้ว มีการเก็บซ้ําซ้อน ทําให้เกิดปัญหา มาตรฐานใดตอบโจทย์ของ
สังคมภาพรวมบ้าง เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2546 (แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) 
กําหนดให้การจัดสวัสดิการสังคมต้องมีมาตรฐาน จึงนําไปสู่การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคม เป็นต้น 
 
3. จุดอ่อนของการนํามาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

  3.1 ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อมาตรฐานการปฏิบัติงานฯยังมีความแตกต่างกันมาก 
        ระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสําคัญ ไม่ได้กําหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจนจึงส่งผล

ต่อการกําหนดแผนงาน งบประมาณการขับเคลื่อนมาตรฐานไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้ประโยชน์ได้จริง  
การขับเคลื่อนมาตรฐานจึงเป็นการขับเคลื่อนผ่านเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่สนใจ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีการบูรณาการไปใช้กับการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้ง
เมื่อมีการประเมินผลมาตรฐาน ข้อเสนอจากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ ผู้บริหารในแต่ละระดับไม่ได้ถูก
นําไปพัฒนาระบบงานในองค์กรทุกระดับ เป็นเพียงรายงานที่แสดงสถานะว่ามีการประเมินมาตรฐานฯแล้ว  
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯ เห็นว่า พม. ยังไม่สามารถยกระดับการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ ก้าวทันกับระบบการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้ 

  3.2 การเปลี่ยนแปลง  โยกย้ายบุคลากรในองค์กร แต่ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดทํา
มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 

        คณะกรรมการประเมินมาตรฐานฯทุกระดับมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองขององค์กรฯ หน่วยงานส่วนใหญ่ในสังกัดกระทรวง พม. ยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการ
จัดทํารายงาน  มีการคัดลอกรายงาน  มีการแยกส่วนกันทํา ขาดการมีส่วนร่วมในการทํางานด้วยกัน จึงทําให้        
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรฐานท่ีเน้นการทํางานร่วมกันในทุกระดับ เพ่ือนําจุดอ่อนไปปรับปรุงและพัฒนา
กลไกการทํางานต่อไป  
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4. ข้อเสนอแนะ 
  4.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ควรกําหนดวัตถุประสงค์ของการ       

มีมาตรฐาน ควรกําหนดมาตรฐานกลาง ด้านการจัดองค์กรและการบริหาร ตัวช้ีวัดไม่มาก มีการควบคุม กํากับ 
ติดตามในภาพรวม เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม ควร
เพ่ิมเฉพาะในแต่ละด้าน (เช่น เด็ก สตรี) และกําหนดด้านที่เป็นตัวร่วม เช่น ด้านการบริหารจัดการ ผลลัพธ์ 
ด้านการจัดบริการ เป็นต้น ควรมีระบบฐานข้อมูลมาตรฐานของกระทรวง พม. ควรจัดทําสรุปผลภาพรวมของ
การนํามาตรฐานไปใช้ประโยชน์ (การนําไปปรับใช้ ประโยชน์ที่ใช้ในเรื่องอะไร) 

  4.2 กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสงัคม  กองวิชาการ ควรมีการจัดทําหลักสูตรสําหรับผู้ตรวจการ
ประเมิน เช่น มีการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานทุกปี  ผู้ตรวจการประเมินต้องผ่านมาตรฐาน ที่ผ่านมาไม่มี
ระบบฐานข้อมูลผู้ตรวจการประเมิน ควรให้ผู้บริหารระดับหน่วยงาน/กรม เห็นความสําคัญ และเข้าใจ
มาตรฐานของกระทรวง พม. ควรจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือรับรู้มาตรฐานทั้งหมดของกระทรวง พม.
(เห็นวิธีการจัดเก็บ/การนําไปใช้ประโยชน์) 

  4.3 การพัฒนาระบบมาตรฐาน ควรมีการตรวจประเมินภายในองค์กร และควรมีขั้นตอนการ
ประเมินอย่างต่อเน่ือง  ควรมีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน หรือมาตรการการให้รางวัล ทําให้ไม่
รู้สึกว่าการทํารายงานมาตรฐานฯ เป็นภาระของผู้ปฏิบัติงานและองค์กร 
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บรรณานุกรม 

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.2558.
คู่มือการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด.นครปฐม.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.2558.คู่มือการใช้มาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. คู่มือการดําเนินงาน
มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่สตรีในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี. (เอกสารอัด
สําเนา) 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. แนวการประเมินและ
ติดตามผลมาตรฐานการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในสถานคุ้มครอง/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง. (เอกสารอัด
สําเนา) 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.มาตรฐานส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก.(เอกสารอัดสําเนา) 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.มาตรฐานการจัดบริการ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์.(เอกสารอัดสําเนา) 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.มาตรฐานการจัดบริการ
คนพิการในสถานสงเคราะห์/ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ/ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ.(เอกสารอัดสําเนา) 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง.(เอกสารอัดสําเนา) 

กลุ่มมาตรฐานและประเมินผล สํานักนโยบายและวิชาการ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์..มาตรฐานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ.(เอกสารอัดสําเนา) 

กลุ่มมาตรฐานและประเมินผล สํานักนโยบายและวิชาการ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.2555.คู่มือการรับรองมาตรฐาน
องค์กรด้านคนพิการ.(เอกสารอัดสําเนา) 

คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง.2559.มาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง. ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 38 ง หน้า 27 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559  

ระพีพรรณ คําหอมและคณะ. 2553. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนามาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง 
ประจําปีงบประมาณ 2552.กรุงเทพฯ.บริษัทจรัสสนิทวงศ์ จํากัด. 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
(2549) มาตรฐานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  http://www.m-
society.go.th/เข้าถึงข้อมูลวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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สรุปผลการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์.ข้อเสนอการจัดทํามาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์.วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแม่นํ้า  กรุงเทพฯ. (เอกสารอัดสําเนา) 

สรุปผลการประชุมหารือนักวิชาการด้านมาตรฐาน .การทบทวนมาตรฐานกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์.วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม  2559 ห้องประชุมช้ัน 2 คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์. (เอกสารอัดสําเนา) 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.คู่มือ
มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน.www.owf.go.th เข้าถึงข้อมูลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.2552.
มาตรฐานและตัวชี้วัดความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย.กรุงเทพฯ.บริษัทบิสิเนส อินฟอร์เมช่ัน พับลิ
ซิต้ีจํากัด. 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .2552.คู่มือการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม. www.m-
society.go.th/เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .2552.คู่มือการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบั ติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ .www.m-
society.go.th/เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .2552.คู่มือการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์อาสาสมัคร www.m-society.go.th/
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ .มาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัด. (เอกสารอัดสําเนา) 

สํานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์.2559.มาตรฐานการควบคุมภายในและมาตรฐานการให้บริการ.(เอกสารอัดสําเนา) 

สํานักบริการสังคม ส่วนมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์.2553.มาตรฐานการจัดบริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ 6 ภารกิจ.กรุงเทพมหานคร.ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 

สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความ ม่ันคงของมนุษ ย์  .มาตรฐานการ จัดสวัส ดิการบ้ านพัก เ ด็กและครอบครัว . 
http://www.mkshelter.org/เข้าถึงข้อมูลวันที่ 2 มีนาคม 2559. 
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สํานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์. มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
(ชาย) (เอกสารอัดสําเนา) 

สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.2558.ความม่ันคงของมนุษย์
ประเทศไทยปี 2556.กรุงเทพฯ.บริษัทแอดวานซ์ พรินต้ิงเซอร์วิส จํากัด 

สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.2557. แผนปฏิบัติการด้าน
มาตรฐาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ประจําปี 2558-2559. กรุงเทพฯ.
โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์. 

สํานักส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.การพัฒนามาตรฐานและคู่มือการส่งเสริมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อการขยายผลการ
นาํไปใช้. (เอกสารอัดสําเนา) 

สํานักส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.2554.มาตรฐานหอพักเอกชนสําหรับนักเรียน นักศึกษา.   
ไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์. 

สํานักส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2557.มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ : คู่มือการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน .กรุงเทพมหานคร.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด. 

สํานักส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. มาตรฐานบ้านพักผู้สูงอายุ  .www.camilliankorat.org/เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้สูงอายุ  กระทรวงการ 
         พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ .2552.คู่มือมาตรฐานขั้นตํ่าในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กตาม 
          พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.กรุงเทพมหานคร.ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 
 

สํานักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์.2558 .คู่มือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน.กรุงเทพฯ.สํานักสนับสนุนขบวนองค์กร
ชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

สํานักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์.2558.คู่มือการการจดแจ้งการจัดต้ังชุมชนและสภาองค์กรชุมชนตําบล.กรุงเทพฯ.สํานัก
สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

สํานักสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์.(ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์).มาตรฐานชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง.(เอกสารอัดสําเนา) 
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