คานา
คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ออกข้อกาหนดคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๕๐ รวมทั้งให้ความเห็นชอบตัวชี้วดั และเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคม
สงเคราะห์ และอาสาสมัคร
ในการนี้ เพื่อให้องค์การสวัสดิการสังคมที่ประสงค์ขอรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการ
จัดสวัสดิการสังคม ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ จึงได้จดั ทาคู่มือการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคม เพื่อเป็ นแนวทางการขอรับการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานขององค์การสวัสดิการ
สังคมต่อไป

สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ปี พ.ศ.๒๕๕๒

คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ด้ านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม
๑. ขอบข่ าย
คู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ด้านการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์การสวัสดิการ
สังคม จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางการประเมินการปฏิบตั ิงานของ องค์การสวัสดิการสังคม ดาเนินการ
โดยสานักงาน คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม แห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและมาตรฐาน ในฐานะ
คณะอนุกรรมการกาหนดเกณฑ์ช้ ีวดั มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นัก
สังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ในคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
๒. นิยาม
๒.๑ องค์ การสวัสดิการสั งคม หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ดาเนินงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์
๒.๒ องค์ กรสาธารณประโยชน์ หมายความว่า องค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้
ดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๓ มาตรฐานการจัดสวัสดิการสั งคม หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่
พึงประสงค์ และต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็ นหลักในการส่ งเสริ ม สนับสนุน รับรอง ติดตาม
ประเมินผลและการประกันคุณภาพในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคม
สงเคราะห์และอาสาสมัคร
๒.๔ สานักงาน หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ
๓. ขั้นตอนการประเมิน
๓.๑ ขั้นตอนการตรวจประเมินทัว่ ไป ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอนดังนี้
๓.๑.๑ การประเมินเอกสารที่ได้รับจากผูย้ นื่ คาขอ (องค์การสวัสดิการสังคม ) เพื่อ
ประเมินความสอดคล้องกับ ตัวชี้วดั และเกณฑ์การประเมินมาตรฐานองค์การ
สวัสดิการสังคม
๓.๑.๒ การประเมิน ณ องค์กรผูข้ อรับการประเมิน
หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้รับจากผูย้ นื่ คาขอจะถูกรักษาเป็ นความลับ เว้นแต่จะได้รับการ
ยินยอมจาก ผูย้ นื่ คาขอให้เปิ ดเผยข้อมูลได้
๑

๓.๒ การประเมินเอกสาร
๓.๒.๑ สานักงานจะตรวจสอบว่าผูย้ นื่ คาขอแต่ละรายมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดและ
ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลในคาขอ
๓.๒.๒ การทวนสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ เช่นเอกสารประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมาย เอกสารเผยแพร่ คู่มือขั้นตอนการทางาน
๓.๓ การประเมิน ณ องค์กรผูข้ อรับการประเมิน
การประเมิน ณ องค์กรผูข้ อรับการประเมินจะดาเนินการโดยคณะผูป้ ระเมิน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ในคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ
๓.๓.๑ สานักงานจะกาหนดกระบวนการในการคัดเลือกและ ฝึ กอบรมผูป้ ระเมิน และ
ขั้นตอนการประเมิน ณ องค์กรผูข้ อรับการประเมิน
๓.๓.๒ การประเมิน ณ องค์กรผูข้ อรับการประเมิน มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
๑) วิเคราะห์และพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒) ประเมินความสอดคล้องของเอกสาร การปฏิบตั ิ กับมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
๓) ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เพื่อการปรับปรุ งพัฒนา
๓.๓.๓ ระหว่างการประเมิน ณ องค์กรผูข้ อรับการประเมิน ผูป้ ระเมินต้องจดข้อมูลใน
แต่ละหัวข้อ และจัดทารายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่ งรายงานให้
สานักงาน
๓.๔ การทบทวนเพื่อพิจารณาตัดสิ น
๓.๔.๑ หลังจากจบขั้นตอนในการประเมินเอกสารและการประเมินองค์กรผูข้ อรับการ
ประเมินแล้ว สานักงานจะแต่งตั้งคณะผูท้ บทวนตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ไม่
น้อยกว่า ๓ คนและไม่เกิน ๕ คน ทาหน้าที่ทบทวนผลการประเมินก่อนนาเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร เพื่อ
พิจารณาให้การรับรอง โดยคณะผูท้ บทวนต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับผูย้ นื่ คา
ขอ และทบทวนด้วยความเป็ นกลางและตรงตามวัตถุประสงค์
๒

๓.๔.๒สานักงานต้องมัน่ ใจว่าคณะผูท้ บทวนมีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่ งได้รับการฝึ กอบรม
ที่จาเป็ นที่จะทาให้การตัดสิ นความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีเหตุผล
๓.๔.๓ สานักงานจะกาหนดวิธีการในการคัดเลือกและฝึ กอบรมคณะผูท้ บทวนเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเพื่อให้แน่ใจว่าคณะผูท้ บทวนมีความสามารถในการประเมิน
๔. หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
๔.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบของสานักงาน
๔.๑.๑ สานักงานซึ่ งมีหน้าที่แต่งตั้งผูป้ ระเมิน และผูท้ บทวนตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ต้อง
๑) คัดเลือก และฝึ กอบรม ผูป้ ระเมิน และผูท้ บทวน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้
ในการคัดเลือกผูป้ ระเมินและผูท้ บทวน
๒) กาหนดวิธีการสาหรับการคัดเลือกผูป้ ระเมินและขั้นตอนการทบทวนผูส้ อบ
ประเมิน
๓) จัดเก็บบันทึกการรายงานของผูป้ ระเมิน
๔.๑.๒ เพื่อให้การประเมินผูย้ นื่ คาขอเป็ นไปอย่างถูกต้อง สานักงานซึ่ งเป็ นผูแ้ ต่งตั้งผู ้
ประเมิน และผูท้ บทวนต้องมัน่ ใจว่าผูป้ ระเมิน และผูท้ บทวน
๑) ปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
๒) มีจุดมุ่งหมายและความเป็ นกลางในการประเมิน
๔.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของผูป้ ระเมิน
๔.๒.๑ ผูป้ ระเมินต้องรับผิดชอบในการดาเนินการประเมินเอกสาร และการประเมิน ณ
องค์กรผูข้ อรับการประเมิน และจัดทารายงาน และข้อคิดเห็น เพื่อเสนอต่อคณะ
ผูท้ บทวน
๔.๒.๒ ในการดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผูป้ ระเมิน ต้องปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
๔.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของผูท้ บทวน
๔.๓.๑ ทบทวนผลการตรวจประเมิน เพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ตัดสิ นให้การรับรอง

๓

๔.๓.๒ ดาเนินการเรื่ องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
๕. รายงานการประเมิน
๕.๑ คณะผูป้ ระเมินจะเสนอรายงานการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผูท้ บทวนก่อน
นาเสนอคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร เพื่อพิจารณาให้
การอนุมตั ิ
๖. การอนุมัติการรับรอง
๖.๑ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
๖.๒ สานักงานจะแจ้งผลการอนุมตั ิให้ผยู้ นื่ คาขอทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๖.๓ในกรณี ที่ได้รับการรับรอง สานักงานจะขึ้นทะเบียนผูไ้ ด้รับการรับรอง ออกใบรับรอง
และเครื่ องหมายการรับรองมาตรฐาน
๗. การอุทธรณ์
๗.๑ องค์กรผูข้ อรับการประเมินสามารถยืน่ อุทธรณ์ได้ภายใน
๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่
สานักงานมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาหรื อการดาเนินการให้ทราบ โดยการยืน่ อุทธรณ์
ต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืน่ ต่อสานักงาน หากส่ งทางไปรษณี ยต์ อ้ งลงทะเบียน
๗.๒ คณะพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาคาอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓ ๐วัน นับตั้งแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาอุทธรณ์
๗.๓ ระหว่างการพิจารณาคาอุทธรณ์ยงั ไม่สิ้นสุ ด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้
อยู่
๗.๔ ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

๔

ตัวชี้วดั และเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ด้ านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางการดาเนินงานในการปฏิบตั ิงานขององค์การสวัสดิการสังคม
๑.๒ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการประเมินและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสู่ การบริ การ
ที่มีคุณภาพอย่างยัง่ ยืน
๒. เกณฑ์ การประเมิน
๒.๑ กาหนดให้มีการประเมินองค์ประกอบ ตัวชี้วดั และระดับคุณภาพมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ
๑) ด้านการจัดองค์กรและการบริ หาร
๒) ด้านการให้บริ การ
๓) ด้านคุณภาพการให้บริ การ
๒.๒ ผูไ้ ด้รับการรับรองต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยได้คะแนนระดับคุณภาพ ดังนี้
๑) คะแนนระดับคุณภาพแต่ละข้อต้องมากกว่า ๐
๒) ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพแต่ละด้านคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
๓) และผลรวมคะแนนระดับคุณภาพทั้ง ๓ ด้านคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕

๕

๓. องค์ ประกอบ ตัวชี้วดั และระดับคุณภาพมาตรฐานองค์ การสวัสดิการสั งคม
ด้ านที่ ๑ การจัดองค์ กรและการบริหาร
องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๑.๑ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ

- มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับขอบเขต ก ฎหมาย
และลักษณะของสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร โดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งและบุคลากร มีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับและ
บุคคลากรส่ วนใหญ่รับรู ้
- มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับขอบเขต ก ฎหมาย
และลักษณะของสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร โดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งและบุคลากร และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ แต่
บุคลากรส่ วนใหญ่ไม่รับรู ้
- มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่ งสอดคล้องกับขอบเขต ก ฎหมาย
และลักษณะของสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร โดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง และบุคลากร แต่ไม่มีการถ่ายทอดให้บุคลากร
- มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ แต่ไม่สอดคล้องกับขอบเขต
กฎหมาย และลักษณะของสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
- ไม่มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- มีการกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ และมีการ
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ และบุคคลากรส่ วนใหญ่รับรู ้
- มีการกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ และมีการ
ถ่ายทอดให้บุคลากรทุกระดับ แต่บุคลากรส่ วนใหญ่ไม่รับรู ้
- มีการกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ แต่ไม่มีการ
ถ่ายทอดให้บุคลากร
- มีการกาหนดนโยบายแต่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
- ไม่มีการกาหนดนโยบาย

๑.๒ นโยบาย

ระดับ
คุณภาพ
๕

๔

๓

๒
๐
๕
๔
๓
๒
๐

๖

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๑.๓ วัตถุประสงค์/
เป้ าหมาย

- มีการกาหนดวัตถุประสงค์/เป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับทุกกรอบนโยบาย
และมีการประชุมชี้แจง
- มีการกาหนดวัตถุประสงค์/เป้ าหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับทุกกรอบนโยบาย
แต่ไม่มีการประชุมชี้แจง
- มีการกาหนดวัตถุประสงค์ /เป้ าหมาย ไม่ครบทุกกรอบนโยบาย และมี
การประชุมชี้แจง
- มีการกาหนดวัตถุประสงค์ /เป้ าหมาย ไม่ครบทุกกรอบนโยบาย และไม่
มีการประชุมชี้แจง
- ไม่มีการกาหนดวัตถุประสงค์/เป้ าหมาย

๑.๔ แผนงาน
และ
โครงการ

๑.๕ การปฏิบตั ิ
ตามแผนงาน
และโครงการ

ระดับ
คุณภาพ
๕
๔
๓
๒
๐

- มีการกาหนดแผนงานหรื อโครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
/
เป้ าหมายอย่างครบถ้วน และมีการประชุมชี้แจง
- มีการกาหนดแผนงานหรื อโครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
/
เป้ าหมายอย่างครบถ้วน แต่ไม่มีการประชุมชี้แจง
- มีการกาหนดแผนงานหรื อโครงการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ /
เป้ าหมายไม่ครบถ้วน และมีการประชุมชี้แจง
- มีการกาหนดแผนงานหรื อโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์/เป้ าหมายไม่ครบถ้วนและไม่มีการประชุมชี้แจง
- ไม่มีการกาหนดแผนงานและโครงการ

๕
๔
๓
๒
๐

- นาแผนงานและโครงการไปปฏิบตั ิในรอบปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๘๐
- นาแผนงานและโครงการไปปฏิบตั ิในรอบปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๗๐
- นาแผนงานและโครงการไปปฏิบตั ิในรอบปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๖๐
- นาแผนงานและโครงการไปปฏิบตั ิในรอบปี ที่ผา่ นมาคิดเป็ นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๕๐
- ไม่มีการปฏิบตั ิตามแผนงานและโครงการ

๕
๔
๓
๒
๐
๗

องค์ ประกอบ
๑.๖ การติดตาม
ประเมินผล
๑.๖.๑ การติดตาม
ประเมินผล
แผนงานและ
โครงการ

๑.๖.๒ การรับ
ข้อร้องเรี ยน

ตัวชี้วดั

ระดับ
คุณภาพ

- มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ แล้ว
นามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปั ญหา และป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาซ้ า
อย่างน้อยคิดเป็ นร้อยละ ๙๐ ของการดาเนินการตามแผน
- มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ แล้ว
นามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปั ญหา และป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาซ้ า
อย่างน้อยคิดเป็ นร้อยละ ๗๕ ของการดาเนินการตามแผน
- มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ แล้ว
นามาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปั ญหา และป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาซ้ า
อย่างน้อยคิดเป็ นร้อยละ ๕๐ ของการดาเนินการตามแผน
- ไม่มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการที่
ชัดเจน แต่มีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นบางเรื่ อง
- ไม่มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแ ผนงานและโครงการ
และไม่มีการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
- มีระบบ หรื อกระบวนการ รับข้อร้องเรี ยน และนาข้อร้องเรี ยนมา
วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปั ญหา และป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาซ้ า และ
แจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องและผูร้ ้องเรี ยนทราบ อย่างครบถ้วน
- มีระบบหรื อกระบวนการรับข้อร้องเรี ยน แต่นาข้อร้องเรี ยนบางส่ วนมา
วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปั ญหา และป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาซ้ า แต่แจ้ง
ให้ผเู ้ กี่ยวข้องและผูร้ ้องเรี ยนทราบไม่ครบถ้วน
- มีระบบ หรื อกระบวนการ รับข้อร้องเรี ยน และนาข้อร้องเรี ยนมา
วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปั ญหา แต่ดาเนินการไม่ครบทุกข้อร้องเรี ยน
และมีการแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องและผูร้ ้องเรี ยนทราบ
- มีระบบ หรื อกระบวนการ รับข้อร้องเรี ยน และนาข้อร้องเรี ยนมา
วิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปั ญหา แต่ดาเนินการไม่ครบทุกข้อร้องเรี ยน
และไม่มีการแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องและผูร้ ้องเรี ยนทราบ
- ไม่มีระบบหรื อกระบวนการรับข้อร้องเรี ยน

๕

๔

๓

๒
๐
๕

๔

๓

๒

๐

๘

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๑.๗ โครงสร้าง
และบทบาท
หน้าที่

- มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน อย่างเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร และ
บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
- มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างครบถ้วน แต่ไม่เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร และ
บุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
- มีการกาหนดโครงสร้างองค์กร และมอบหมายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่ไม่ครบถ้วนใน
บางส่ วน และบุคลากรมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง
- มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรและมอบหมายบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบแก่บุคลากรอย่างไม่ครบถ้วน ไม่เป็ นลายลักษ ณ์ อกั ษร และ
บุคลากรบางส่ วนยังไม่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตนเอง
- ไม่มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
แก่บุคลากร

๑.๘ บุคลากรผู้
ให้บริ การ
๑.๘.๑ คุณสมบัติ
ของบุคลากร
ผูใ้ ห้บริ การ

ระดับ
คุณภาพ
๕

๔

๓

๒

๐

- มีบุคลากรผูใ้ ห้บริ การที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ตรงตามตาแหน่ง
คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐๐
- มีบุคลากรผูใ้ ห้บริ การที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ตรงตามตาแหน่ง
คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๐
- มีบุคลากรผูใ้ ห้บริ การที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ตรงตามตาแหน่ง
คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
- มีบุคลากรผูใ้ ห้บริ การที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ตรงตามตาแหน่ง
คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
- มีบุคลากรผูใ้ ห้บริ การที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ตรงตามตาแหน่ง
คิดเป็ นน้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๕
๔
๓
๒
๑

๙

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๑.๘.๒ การคัดสรร
เตรี ยมความ
พร้อม และ
ประเมินผล
งานบุคลากร
ผูใ้ ห้บริ การ

- มีการประเมินอย่างเป็ นระบบเพื่อเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรผู ้
ให้บริ การ
- มีการทดลองงานและประเมินผลงานก่อนบรรจุบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
- มีการปฐมนิเทศพนักงานผูใ้ ห้บริ การทุกราย
- มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูส้ มัครเป็ นบุคลากรอย่างชัดเจน และ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์น้ นั
- มีการประกาศรับสมัครบุคลากรผูใ้ ห้บริ การอย่างเป็ นทางการ
- มีแผนการพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ ฝึ กอบรม หรื อการพัฒนา
บุคลากรในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
จิตสานึก ในการให้บริ การตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่าง
น้อย ๑ หลักสู ตรต่อ ๑ คน ต่อ ๑ ปี และดาเนินการได้ครบถ้วน
- มีแผนการพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ ฝึ กอบรม หรื อการพัฒนา
บุคลากรในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
จิตสานึก ในการให้บริ การตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่าง
น้อย ๑ หลักสู ตรต่อ ๑ คน ต่อ ๑ ปี และดาเนินการได้คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร
- ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่มีการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม หรื อการ
พัฒนาบุคลากรในรู ปแบบอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
จิตสานึก ในการให้บริ การตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กรอย่าง
น้อย ๑ หลักสู ตรต่อ ๑ คน ต่อ ๑ ปี และดาเนินการได้ครบถ้วน
- ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร แต่มีการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม หรื อการ
พัฒนาบุคลากรในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์
จิตสานึก ในการให้บริ การตามสาขาสวัสดิการสังคมขององค์กร อย่าง
น้อย ๑ หลักสู ตรต่อ ๑ คน ต่อ ๑ ปี และดาเนินการได้คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร
- ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร และการให้ความรู ้ ฝึ กอบรม หรื อการ
พัฒนาบุคลากรในรู ปแบบอื่นๆ

๑.๘.๓ การพัฒนา
บุคลากร

ระดับ
คุณภาพ
ตัวชี้วดั นี้
มีท้ งั หมด
๕ ตัว แต่
ละตัวจะ
ได้ ๑
คะแนน
๕

๔

๓

๒

๐

๑๐

ระดับ
คุณภาพ

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๑.๘.๔ การเสริ ม
สร้างขวัญ
และ กาลังใจ
ของบุคลากร
ผูใ้ ห้บริ การ

- มีระบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับของ
บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
- บุคลากรผูใ้ ห้บริ การมีอานาจในการตัดสิ นใจตามบทบาทหน้าที่
- มีการให้รางวัลแก่บุคลากรผูใ้ ห้บริ การอย่างเป็ นธรรมและเป็ นที่ยอมรับ
ของบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
- มีเบี้ยเลี้ยง ค่าตาแหน่งแก่บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
- มีสวัสดิการในการทางานตามที่กฎหมายกาหนดแก่บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ
- มีการตรวจสอบระบบบัญชีและการเงินโดยผูส้ อบบัญชี
- มีการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็ นลายลักษ์อกั ษร
- มีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิในการเบิกจ่ายเงิน
- มีการจัดทางบประมาณประจาปี ตามแผนงานและโครงการอย่าง
ครบถ้วน
- มีการจัดทางบประมาณประจาปี

ตัวชี้วดั นี้
มีท้ งั หมด
๕ ตัว
แต่ละตัว
จะได้ ๑
คะแนน

- มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และสามารถนามาใช้
อ้างอิงได้ และเผยแพร่ ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
- มีการรวบรวม จัดเก็บที่ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และสามารถนามาใช้อา้ งอิง
ได้ แต่ไม่มีการเผยแพร่ ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
- ไม่มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับ
สาขาสวัสดิการสังคมที่องค์กรจัดบริ การ

๕

๑.๙ ระบบบัญชี
และ การเงิน

ตัวชี้วดั นี้
มีท้ งั หมด
๕ ตัว
แต่ละตัว
จะได้ ๑
คะแนน

๑.๑๐ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
๑.๑๐.๑ ข้อมูล
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวกับ
สาขา
สวัสดิการ
สังคมที่
องค์กร
จัดบริ การ

๓
๐

๑๑

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๑.๑๐.๒ ข้อมูล
เกี่ยวกับ
ผูใ้ ช้บริ การ

- มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และสามารถนามาใช้
อ้างอิงได้อย่างครบถ้วน และให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนามาใช้ได้
- มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนามาใช้
อ้างอิงได้ แต่ไม่ครบถ้วน และแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- มีการรวบรวม จัดเก็บที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนามาใช้อา้ งอิงได้
อย่างครบถ้วน แต่ไม่แจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนามาใช้
อ้างอิงได้ แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีการแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ
- ไม่มีการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริ การ
- มีระบบหรื อกระบวนการการรักษาความลับข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ และ
ดาเนินการตามระบบการรักษาความลับ
- ไม่มีระบบ หรื อกระบวนการ การรักษาความลับข้อมูลของผูใ้ ช้บริ การ
หรื อมีระบบ หรื อกระบวนการ แต่ไม่ดาเนินการตามระบบ หรื อ
กระบวนการ
- มีการจัดทาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ซึ่งอาจ
อยูใ่ นรู ปของเอกสาร หรื ออิเล็กโทรนิกส์ เกี่ยวกับองค์กรและการ
บริ หาร การให้บริ การ บุคลากร และผลการดาเนินงานอย่างครบถ้วน
และสามารถสื บค้นนามาอ้างอิงได้
- มีการจัดทาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ซึ่งอาจ
อยูใ่ นรู ปของเอกสาร หรื ออิเล็กโทรนิกส์ เกี่ยวกับองค์กรและการ
บริ หาร การให้บริ การ บุคลากร และผลการดาเนินงาน แต่ไม่ครบถ้วน
และสามารถสื บค้นนามาอ้างอิงได้
- ไม่มีการจัดทาระบบสารสนเทศ แต่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
และการบริ หาร การให้บริ การ บุคลากร และผลการดาเนินงาน และ
สามารถนามาอ้างอิงได้
- มีการจัดทาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย เกี่ยวกับ
องค์กรและการบริ หาร การให้บริ การ บุคลากร และผลการดาเนินงาน
ไม่ครบถ้วน และบางข้อมูลไม่สามารถสื บค้นนามาอ้างอิงได้
- ไม่มีการจัดทาฐานข้อมูล

๑.๑๐.๓ การรักษา
ความลับ
ของ
ข้อมูล
๑.๑๐.๔ ระบบ
สารสนเทศ

ระดับ
คุณภาพ
๕
๔
๓
๒

๐
๕
๐

๕

๔

๓

๒

๐
๑๒

องค์ ประกอบ
๑.๑๐.๕ การ
ป้ องกัน
ข้อมูล
สู ญหาย
๑.๑๑ การประชา
สัมพันธ์

๑.๑๒ อาคาร
สถานที่
(ในกรณี ที่มี
สถานที่
ให้บริ การ)
๑.๑๒.๑ ความ
พอเพียง

๑.๑๒.๒ ความ
ปลอดภัย

ตัวชี้วดั

ระดับ
คุณภาพ

- มีระบบการป้ องกันความสู ญหาย ความเสี ยหายของข้อมูล
- ไม่มีระบบการป้ องกันความสู ญหาย ความเสี ยหายของข้อมูล

๕
๐

- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
ขอบเขตการให้บริ การ รู ปแบบและลักษณะการให้บริ การ บุคลากรผู้
ให้บริ การ สิ ทธิและหน้าที่ของผูใ้ ช้บริ การ และกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และผูใ้ ช้บริ การ และบุคคลทัว่ ไปรับทราบ
- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสาขาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
ขอบเขตการให้บริ การ รู ปแบบและลักษณะการให้บริ การ บุคลากรผู้
ให้บริ การ สิ ทธิและหน้าที่ของผูใ้ ช้บริ การ และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แต่ผใู ้ ช้บริ การ และบุคคลทัว่ ไปส่ วนใหญ่ไม่รับทราบ
- ไม่มีการประชาสัมพันธ์

๕

- มีการแยกพื้นที่ฝ่ายการบริ หารออกจากพื้นที่การให้บริ การอย่างเป็ น
สัดส่ วน
- มีพ้นื ที่สาหรับผูใ้ ช้บริ การนัง่ รอ
- พื้นที่สาหรับให้บริ การที่ไม่แออัด
- มีการบารุ งรักษาพื้นที่สาหรับให้บริ การให้อยูใ่ นสภาพใช้ได้
- มีพ้นื ที่ที่เพียงพอต่อการจัดบริ การต่างๆ
- มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ให้เหมาะสมกับบริ การที่ให้
หรื อสภาพการใช้งาน
- มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ให้เหมาะสมกับบริ การที่ให้
หรื อสภาพการใช้งานเพียงบางส่ วน
- ไม่มีการจัดการความปลอดภัยของสถานที่ที่เหมาะสม

๓

๐

ตัวชี้วดั นี้
มีท้ งั หมด
๕ ตัว
แต่ละตัว
จะได้ ๑
คะแนน
๕
๓
๐
๑๓

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๑.๑๒.๓ สิ่ ง
อานวย
ความ
สะดวก

-

มีทางลาดชันสาหรับรถเข็น
มีแสงสว่างที่เพียงพอ
มีหอ้ งน้ าที่สะอาดถูกสุ ขลักษณะ
มีราวจับตามทางเดิน
มีเครื่ องมือเทคโนโลยีอานวยความสะดวก

๑.๑๒.๔ สภาพ
แวดล้อม

-

มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
มีความสะอาด
มีป้ายชื่อ ป้ ายเตือน และป้ ายสัญลักษณ์ที่จาเป็ น
มีการจัดการที่ถูกสุ ขลักษณะ
มีสาธารณูปโภคที่เหมาะสม และบารุ งรักษาให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้

๑.๑๓ เครื่ องมือ
และ
อุปกรณ์
(ในกรณี ที่มี
ความจาเป็ น
ต้องมี
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์
เพื่อการ
บริ การ)

- มี แผนและการดาเนินการตามแผนใน การบารุ งรักษาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ และมีเครื่ องมือและอุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการให้บริ การ
- ไม่มี แผน การบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ แต่มีเครื่ องมือและ
อุปกรณ์อยูใ่ นสภาพที่ดี ใช้งานได้และเพียงพอต่อการให้บริ การ
- มีการบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพ ที่ดีใช้งานได้ แต่
เครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ
- ไม่มีการบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ หรื อ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ

ระดับ
คุณภาพ
ตัวชี้วดั นี้
มีท้ งั หมด
๕ ตัว
แต่ละตัว
จะได้ ๑
คะแนน
ตัวชี้วดั นี้
มีท้ งั หมด
๕ ตัว
แต่ละตัว
จะได้ ๑
คะแนน
๕

๔
๓
๑

๑๔

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๑.๑๔ หลักปฏิบตั ิ
ที่ดี

- มีการกาหนดหลักปฏิบตั ิที่ดีที่พึงปฏิบตั ิในการบริ หารและการให้บริ การ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีวธิ ีการในการควบคุม เพื่อให้มีการบังคับใช้
และมีการปฏิบตั ิตาม
- มีการกาหนดหลักปฏิบตั ิที่ดีที่พึงปฏิบตั ิในการบริ หารและการให้บริ การ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการปฏิบตั ิตาม แต่ไม่มีวธิ ี การในการควบคุมให้
บังคับใช้
- มีการกาหนดหลักปฏิบตั ิที่ดีที่พึงปฏิบตั ิในการบริ หารและการให้บริ การ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีมาตรการควบคุม แต่มีการปฏิบตั ิแต่เพียง
บางส่ วน
- ไม่มีการกาหนดหลักปฏิบตั ิที่ดีที่พึงปฏิบตั ิในการบริ หารและการ
ให้บริ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่มีการปฏิบตั ิเพียงบางส่ วน
- ไม่มีการกาหนดหลักปฏิบตั ิที่ดีที่พึงปฏิบตั ิในการบริ หารและการ
ให้บริ การเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และไม่มีการปฏิบตั ิ

ด้ านที่

ระดับ
คุณภาพ
๕

๔

๓

๒
๐

๒ การให้ บริการ

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๒.๑ รู ปแบบการ
ให้บริ การ

- มีรูปแบบการให้บริ การที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน มีการ
ประเมินรู ปแบบการให้บริ การอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง และปรับปรุ ง
รู ปแบบการให้บริ การ
- มีรูปแบบการให้บริ การที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน มีการ
ประเมิน แต่ไม่มีความถี่ที่แน่นอน และปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การ
- มีรูปแบบการให้บริ การที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ไม่มี
การประเมิน และไม่มีการปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การ
- มีรูปแบบการให้บริ การที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่ มี
การประเมิน และปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การ
- มีรูปแบบการให้บริ การที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน และ
ไม่มีการประเมิน และไม่มีการปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การ

ระดับ
คุณภาพ
๕

๔
๓
๒
๐

๑๕

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๒.๒ กระบวนการ
ให้บริ การ

- มีการกาหนด กระบวนการ ลาดับขั้นตอน และวิธีการให้บริ การ ตาม
หลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงาน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- มีการกาหนด กระบวนการ ลาดับขั้นตอน และวิธีการให้บริ การ ตาม
หลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แต่ไม่สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงาน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ไม่มีการกาหนดกระบวนการ ลาดับขั้นตอน และวิธีการให้บริ การ ตาม
หลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ อย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร และกระบวนการ สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่
ผูป้ ฏิบตั ิงานรับทราบครบถ้วน
- ไม่มีการกาหนดกระบวนการ ลาดับขั้นตอน และวิธีการให้บริ การ ตาม
หลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ อย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร และ กระบวนการ สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน แต่
ผูป้ ฏิบตั ิงานรับทราบบางส่ วน
- ไม่มีการแสดงกระบวนการ ลาดับขั้นตอน และวิธีการให้บริ การ ตาม
หลักการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ อย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร และผูป้ ฏิบตั ิงานไม่รับทราบ
- มีการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการให้บริ การอย่างครบถ้วน และมีการ
ประเมินและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการให้บริ การ และมี
รายงานอย่างน้อย ๑ เรื่ องต่อ ๑ ปี
- มีการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการให้บริ การอย่างครบถ้วน และมีการ
ประเมินและปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการให้บริ การ
- มีการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการให้บริ การอย่างครบถ้วน และมีการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการให้บริ การ
- มีการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการให้บริ การอย่างครบถ้วน
- มีการปฏิบตั ิงานไม่เป็ นตามกระบวนการให้บริ การ

๒.๓ การฏิบตั ิงาน
ตาม
กระบวนการ
ให้บริ การ

ระดับ
คุณภาพ
๕

๔

๓

๒

๐

๕

๔
๓
๒
๑

๑๖

องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๒.๔ การส่ งเสริ ม
และ
สนับสนุน
ให้บุคคล
ครอบครัว
ชุมชน องค์กร
และสถาบัน
มีส่วนร่ วมใน
การจัด
สวัสดิการ
สังคม

- มี การประชุมปรึ กษาหารื อ กับภาคีเครื อข่ายในชุมชนอย่างน้อยปี ละ
๑ เรื่ อง
- มีภาคีเครื อข่ายในชุมชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการบริ หารองค์กร
- มีการส่ งเสริ มอาสาสมัครเข้าร่ วมในการให้บริ การ
- มีกิจกรรมร่ วมกับประชาคมในชุมชนที่องค์กรตั้งอยูอ่ ย่างน้อยปี ละ
๑ ครั้ง
- มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการให้บริ การ

ระดับ
คุณภาพ
ตัวชี้วดั นี้มี
ทั้งหมด
๕ ตัว
แต่ละตัว
จะได้ ๑
คะแนน

ด้ านที่ ๓ คุณภาพการให้ บริการ
องค์ ประกอบ

ตัวชี้วดั

๓.๑ การให้
บริ การ
ภายในกรอบ
เวลาที่กาหนด

- มีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริ การ ในกรณี ปรกติ อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และผูใ้ ช้บริ การรับทราบ และมีการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐๐
- มีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริ การ ในกรณี ปรกติ อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และผูใ้ ช้บริ การรับทราบ และมีการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๐
- มีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริ การ ในกรณี ปรกติ อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และผูใ้ ช้บริ การรับทราบ และมีการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
- มีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริ การ ในกรณี ปรกติ อย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และผูใ้ ช้บริ การรับทราบ และมีการดาเนินงานตามที่
กาหนดไว้ คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
- ไม่ มีการกาหนดกรอบระยะเวลาในการให้บริ การ ในกรณี ปรกติ อย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ระดับ
คุณภาพ
๕

๔

๓

๒

๐

๑๗

องค์ ประกอบ
๓.๒ การให้
บริ การ
อย่างต่อเนื่อง

๓.๓ การให้
บริ การที่ทนั
สถานการณ์

๓.๔ ความพึง
พอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การ

๓.๕ การให้
บริ การที่เป็ น
ประโยชน์
ในระดับ
สังคม

ตัวชี้วดั

ระดับ
คุณภาพ
๕

- มีการติดตามผลการให้บริ การ และ มีการนาผลการติดตามมาทาการ
ประเมิน และวางแผนการดาเนินงานต่อไป และมีการปรับปรุ ง หรื อ
ให้บริ การซ้ า ในกรณี ที่มีปัญหาในการให้บริ การเดิม
- มีการติดตามผลการให้บริ การ และ มีการนาผลการติดตามมาทาการ
๓
ประเมิน และวางแผนการดาเนินงานต่อไป
- ไม่มีการติดตามผลการให้บริ การ
๐
- มีความพร้อมที่จะให้บริ การ หรื อส่ งต่อ คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า
๕
ร้อยละ ๙๐
- มีความพร้อมที่จะให้บริ การ หรื อส่ งต่อ คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า
๔
ร้อยละ ๘๐
- มีความพร้อมที่จะให้บริ การ หรื อส่ งต่อ คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า
๓
ร้อยละ ๗๐
- มีความพร้อมที่จะให้บริ การ หรื อส่ งต่อ คิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่า
๒
ร้อยละ ๖๐
- มีความพร้อมที่จะให้บริ การ หรื อส่ งต่อ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๑
- มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและ
๕
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๐
- มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและ
๔
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
- มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและ
๓
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
- มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การและ
๒
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจคิดเป็ นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
- ไม่มีกระบวนการในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
๐
- มีส่วนร่ วมในการผลักดันนโยบายระดับประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวกับ ตัวชี้วดั นี้มี
การจัดสวัสดิการสังคม
ทั้งหมด
- มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนทางสังคมเกี่ยวกับประเด็นปั ญหาทางสังคม
๕ ตัว
- มีส่วนร่ วมในการผลักดันให้ประชาชนเข้ามาทาความดีแบบจิตอาสา
แต่ละตัว
- มีส่วนร่ วมในการผลักดันให้สังคมเห็นความสาคัญของจิตอาสา
จะได้ ๑
- นาข้อมูลไปเผยแพร่ ให้กบั สังคม
คะแนน
๑๘

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานองค์การสวัสดิการสังคม
๑. ตรวจสอบคุณสมบัติองค์ การสวัสดิการสั งคม
- หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวง/ทบวง/กรมที่ดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
รวมทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคมที่มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม
หรื อองค์กรภาคเอกชน ที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่ได้รับการรับรองให้ดาเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
- องค์กรสวัสดิการชุมชน ได้แก่ องค์กรภาคประชาชนที่จดั ตั้งขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
จัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชนหรื อปฏิบตั ิงานด้านด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครื อข่าย
องค์กรสวัสดิการชุมชนและได้รับการรับรองให้ดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
(การรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานขององค์การสวัสดิการสังคมในปี งบประมาณ ๒๕๕๒
จะเริ่ มจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์)
๒. เตรียมเอกสารประกอบการยืน่ คาขอรับรอง
๑) สาเนาบัตรประชาชนของผูย้ นื่ คาขอ (กรณี ได้รับมอบอานาจต้องมีหนังสื อมอบอานาจ)
๒) แผนที่ต้ งั ขององค์กรที่ขอรับการรับรอง
๓) สาเนาใบสาคัญแสดงการรับรอง (กรณี เป็ นองค์กรสาธารณะประโยชน์)
๔) เอกสาร หลักฐานประกอบการประเมินตามตัวชี้วดั
๕) เอกสารอื่นๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมิน
๓. ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ ๑
การยืน่ คาขอรับรองมาตรฐาน
- องค์การสวัสดิการสังคมในเขตท้องที่กรุ งเทพมหานคร ยืน่ ที่สานักพัฒนาสังคม
กรุ งเทพมหานคร
- องค์การสวัสดิการสังคมที่ปฏิบตั ิงานในเขตท้องอื่น ยืน่ ที่สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
- สานักพัฒนาสังคม กรุ งเทพมหานคร / สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัด รับคาขอ ตรวจสอบความถูกต้องและส่ งให้สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ภายในเจ็ดวันทาการ

๑๙

ขั้นตอนที่ ๒
- สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติรับคาขอ และเมื่อมี
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครในคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้เสร็ จสิ้ นภายในเก้าสิ บวัน
ขั้นตอนที่ ๓
- คณะผูป้ ระเมินตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อกาหนด
- คณะผูป้ ระเมินทวนสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ได้แก่ เอกสารประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าหมาย เอกสารเผยแพร่ คู่มือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
- คณะผูป้ ระเมินประเมิน ณ องค์กรผูข้ อรับการประเมิน
- คณะผูป้ ระเมินจัดทารายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและส่ งรายงานการประเมินและ
ข้อคิดเห็นให้สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อส่ งให้คณะผูท้ บทวน
ขั้นตอนที่ ๔
- คณะผูท้ บทวนพิจารณารายงานการประเมินและข้อคิดเห็น ส่ งให้สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เพื่อส่ งให้คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร
พิจารณา
ขั้นตอนที่ ๕
- คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร พิจารณารายงานการประเมินและ
ข้อคิดเห็นจากคณะผูป้ ระเมินและความเห็นของคณะผูท้ บทวน และมีมติให้ความเห็นชอบการรับรอง
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ ๖
- กรณี ที่ผา่ นการรับรอง สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
จะดาเนินการขึ้นทะเบียน ออกใบรับรองมาตรฐานและออกเครื่ องหมายการรับรองมาตรฐาน
เครื่ องหมายการรับรองมาตรฐานมีอายุ ๓ ปี
ในกรณี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน ซึ่ งเชื่อว่าจะมีผลเสี ย
หายต่อผูร้ ับบริ การสวัสดิการสังคม และผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้ให้คาแนะนาและตักเตือนเป็ นหนังสื อแล้ว หากยังไม่แก้ไข
โดยไม่มีเหตุอนั ควร ให้ผอู ้ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการที่ให้การรับรองมีหนังสื อ
เพิกถอนการรับรองมาตรฐานได้
๒๐

- กรณี ที่ไม่ผา่ นการรับรองมาตรฐาน สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติจะแจ้งเหตุผลให้ผขู ้ อรับการประเมินทราบ
- หากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรื อถูกเพิกถอนการรับรองมาตรฐาน สามารถยืน่
อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยแต่งตั้งคณะพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับอุทธรณ์

--------------------------------------------

๒๑

ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานองค์ การสวัสดิการสั งคม
ขั้นตอนการตรวจประเมินใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน
ขั้นตอนที่ ๑

ยืน่ คาขอ
รับรอง
มาตรฐานที่
สานักพัฒนา
สังคม
กทม./
สนง.พมจ.
ทุกจังหวัด
ส่งคาขอ
รับรอง
มาตรฐาน
พร้อม
หลักฐานให้
สนง.ก.ส.ค.

ขั้นตอนที่ ๒

สนง.ก.ส.ค.
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร/
หลักฐาน
ส่งให้คณะผู ้
ประเมิน

ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๕

ขั้นตอนที่ ๖

คณะผูป้ ระเมิน

คณะผูท้ บทวน

ประเมินเอกสาร

พิจารณารายงาน
การประเมินและ
ข้อคิดเห็นส่งให้
สนง.ก.ส.ค.เพื่อส่งให้
คณะอนุกรรมการตรวจ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การ
สวัสดิการสังคม
นักสังคมสงเคราะห์
และอาสาสมัคร

คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมิน
มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานด้านการจัด
สวัสดิการสังคม
ขององค์การ
สวัสดิการสังคม
นักสังคมสงเคราะห์
และอาสาสมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ทบทวนหลักฐานเอกสารต่างๆ ได้แก่
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย คู่มือการทางาน
ประเมิน ณ องค์กรผูข้ อรับการประเมิน
องค์ประกอบ
๑. ด้านการจัดองค์การ
และการบริ หาร ๑๔
องค์ประกอบ
๒. ด้านการให้บริ การ ๔
องค์ประกอบ
๓. ด้านคุณภาพการ
ให้บริ การ ๕
องค์ประกอบ

ประเมิน
๑. ผลคะแนนรวม
แต่ละด้านไม่นอ้ ย
กว่า ร้อยละ ๖๐
๒. ผลรวมคะแนน
ทั้ง ๓ ด้านไม่นอ้ ย
กว่า ร้อยละ ๗๕

รายงานการประเมินและข้อคิดเห็น ส่งให้
สนง.ก.ส.ค.เพื่อส่งให้คณะผูท้ บทวน

พิจารณา

ขั้นตอนที่ ๗

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

ขึ้นทะเบียน
และออก
ใบรับรอง
อายุ
ใบรับรอง
๓ ปี
ยืน่ อุทธรณ์
ภายใน
๓๐ วัน
คณะพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาภายใน ๓๐ วัน

๒๒

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการปฏิบัตงิ านด้ านการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร
เป็ นเครื่ องหมายแสดงการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ว่ามีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด โดยองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัครที่จะได้รับเครื่ องหมายนี้
ต้องผ่านการตรวจประเมินจากคณะผูต้ รวจประเมิน และผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะทบทวน ว่ามี
คุณสมบัติเป็ นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกาหนด โดยองค์การสวัสดิการสังคมสามารถแสดง
เครื่ องหมายนี้ปรากฏที่ป้ายชื่อองค์กร สาหรับนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครสามารถแสดง
เครื่ องหมายนี้บนเข็มกลัดประดับที่เสื้ อ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคม (มสก.)
Standard of Social Welfare Organization (SSWO)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
นักสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
Standard of Social Worker (SSW)

มาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ของอาสาสมัคร (มสอ.)
Standard of Social Welfare Volunteer (SSWV)

๒๓

ความหมาย
- เครื่ องหมายสี่ เหลี่ยมจัตุรัสวางตัวในแนว
ทแยงแสดงถึงความมัน่ คงอันเป็ นมาตรฐานในการ
รับรองการปฏิบตั ิงาน
- แนวขอบด้านนอกสี น้ าเงินสลับขาวขอบโค้ง แสดงถึงการดาเนินการปฏิบตั ิงานด้านการ
จัดการสวัสดิการสังคมภายใต้การดูแลของหน่วยงานรัฐบาล
- แถบสี แดงสลับขาวที่วางซ้อนเหลื่อมกันอยูด่ า้ นใน แสดงถึง ความร่ วมมือในการดาเนิน
กิจกรรมขององค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร และนักสังคมสงเคราะห์

๒๔

สิทธิประโยชน์ ที่ได้ รับ
๑. ใบรับรองมาตรฐานสาหรับองค์การสวัสดิการสังคม
๒. โล่รับรองมาตรฐานสาหรับองค์การสวัสดิการสังคม
๓. นาใบรับรองมาตรฐานและตราสัญลักษณ์เผยแพร่ ในสถานที่ต่างๆ
๔. สานักงาน ก.ส.ค. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายชื่อองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับรอง
มาตรฐานทางสื่ อประเภทต่างๆ
๕. สิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กาหนด

๒๕

แบบ ก.ส.ค. ๖

คาขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้ านการจัดสวัสดิการสั งคมขององค์ การสวัสดิการสั งคม
ข้าพเจ้า ................................................................................................... ขอยืน่ คาขอ
เพื่อรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม ตามมาตรา
๑๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ งแก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ชื่อองค์การ ...................................................................................................
๒. ประเภทขององค์การ □ หน่วยงานของรัฐ
□ องค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ ....................
□ องค์กรสวัสดิการชุมชน ทะเบียนเลขที่ ....................
๓. ที่ต้ งั เลขที่ .............................. หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย .........................
ถนน .............................. ตาบล / แขวง ............... .............อาเภอ / เขต ..........................................
จังหวัด ................................. ............ โทรศัพท์ ...................................... .......... ต่อ .... ...... ..........
โทรสาร ..................................................E – mail address …………………………………………
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
๕. ชื่อผูป้ ระสานงานในการให้ขอ้ มูล (ควรเป็ นตัวแทนฝ่ ายบริ หารหรื อบุคคลที่เข้าใจ
ระบบขององค์กรฯ) ชื่อ/นามสกุล ................................................................................................
ตาแหน่ง ....................................................................โทรศัพท์ ............................... ต่อ ...............
โทรสาร ....................................... E – mail address ………………….………………..……………
๖. พร้อมคาขอนี้ได้แนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
สาเนาบัตรประชาชนของผูย้ นื่ คาขอ (กรณี ได้รับมอบอานาจต้องมีหนังสื อ
มอบอานาจ)
๒๖

แผนที่ต้ งั ของขององค์กรที่ขอรับการรับรอง
สาเนาใบสาคัญแสดงการรับรอง (กรณี เป็ นองค์กรสาธารณะประโยชน์)
เอกสาร และหลักฐานประกอบการชี้แจงตามองค์ประกอบและตัวชี้วดั ของ
องค์การสวัสดิการสังคม
เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการประเมิน
ลงชื่อ ................................................. ผูบ้ ริ หารองค์กรหรื อผูไ้ ด้รับมอบอานาจ
(
)
วันที่ .......................................
การตรวจสอบความถูกต้ อง
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด/สานักพัฒนาสังคม
กรุ งเทพมหานครได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาขอรับรองมาตรฐานขององค์การสวัสดิการสังคม
(ระบุชื่อ)............................................................. แล้ว มีความถูกต้อง สมควรส่ งให้สานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ..............................................ผูต้ รวจสอบคาขอ
(..........................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
.............../.............../.........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคาขอรับรองมาตรฐานของ
องค์การสวัสดิการสังคม (ระบุชื่อ) .................................................... แล้ว มีความถูกต้อง สมควร
ดาเนินการตามกระบวนการรับรองมาตรฐานต่อไป)
ลงชื่อ........................................... ผูต้ รวจสอบคาขอ
(........................................................)
ตาแหน่ง ......................................................
.............../.............../.............
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