
 

 
 
 
 

อ
 

 

แผนง

 

 

องค์ก

งานพัฒนาวิ

คู่มือ
กรผู้

วชิาการและ

 

 
 
 
 

อระ
บริโภ

(ฉบับ 
 

ะสร้างความ
จ

 

 

บบป
ภคค

 

 องค์กรผู้บ

มเข้มแข็งกล
จุฬาฯ– สสส

 

ประ
คณุภ

ริโภค) 

ไกคุ้มครองผ
ส. 

 
 
 
 

เมิน
ภาพขั

 

 

ผู้บริโภคดา้น

 

 

 
ข้ันสู

นสุขภาพ (ค

ง 

คคส.) 

 



สารบัญ 
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ขั้นตอนการประเมินโดย คคส. 

 
2 

 
องค์ประกอบเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคณุภาพ ขั้นสูง 
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แบบรายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report; SAR)  
ตามหลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ขั้นสูง 
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หลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งของการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 
2. เพ่ือส่งเสริมการขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคท่ีมีสิทธิเสนอผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการองค์การอิสระฯ 
 

หลักการ  หลกัเกณฑ์น้ีจัดทาํขึ้นโดยวางหลักการไว้  ดังต่อไปน้ี 
1. ต้องเป็นไปเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนรว่มของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน 
2. ต้องสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย และบทบัญญัติรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
3. ต้องมุ่งเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและขีดความสามารถของภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค 

 
ระดับของความคาดหวังในการใช้ประโยชน์จากหลักเกณฑ์ฯ  

1. ขั้นพืน้ฐาน เพ่ือส่งเสริมการผนึกกําลังเป็นองค์กรผู้บริโภค  
2. ขั้นมีสิทธิ เพ่ือคัดเลือกองค์กรผู้บริโภคท่ีมีสทิธิเสนอผู้แทนเข้ารับเลือกเป็นกรรมการองค์การอิสระฯ 
3. ขั้นสงู(Advanced) เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล 

 
นิยามศพัท ์
 “องค์กรผู้บริโภค” หมายถึง องค์กรที่มุ่งดําเนินงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของผู้บริโภค และ
มิใช่องค์กรที่จดัต้ังขึ้นเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจหรือจัดต้ังโดยองค์กรธุรกิจเพ่ือประโยชน์ในทางธุรกิจ 

“องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ” หมายถึง องค์กรผู้บริโภคท่ีมรีะบบบริหารจัดการที่เข้มแขง็และมีธรรมาภิบาล 
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คุณภาพขั้นสูง” นอกจากน้ันจึงจะหาหลักฐานอ่ืนมาสนับสนุน ทั้งการสัมภาษณ์โดยตรงกับองค์กร 
หรือ ผู้เก่ียวข้อง หรือ การเย่ียมพ้ืนที่ ถ้าจําเป็น เมื่อได้ขึ้นทะเบียนและรับรหัสผ่านระบบข้อมูล
ออนไลน์แล้ว ถือว่าเสร็จขั้นตอนที่ 1 และสามารถดําเนินการในการประเมินตนเองต่อไปในขั้นที่ 2  
 

(2) องค์กรประเมินตนเอง โดย องค์กรผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์องค์กรคุณภาพ การดําเนินการประเมิน
ตนเองได้มีการช้ีแจงไว้ใน คู่มือระบบประเมินองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง ประกอบด้วย คําแนะนํา
ทั่วไป ความเป็นมา ขั้นตอนการประเมิน องค์ประกอบเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง แบบ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report; SAR) ตามหลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภค
คุณภาพ ขั้นสูงเป็นต้น การศึกษาเน้ือหาในคู่มือฯ จะทําให้องค์กรผู้บริโภคมีความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑ์องค์กรคุณภาพ การพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การลงบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วนและถูกต้อง และ การจัดทําเอกสารประกอบเพ่ือการตรวจรับรององค์กร ทั้งน้ีจะทําให้การ
ประเมินตนเองเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

(3) ผู้ประสานเครือข่าย เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรผู้บริโภคในแต่ละเครือข่ายขององค์กร
ผู้บริโภค มีบทบาทสําคัญในการสื่อสารทําความเข้าใจระหว่างผู้รับการประเมิน คือ องค์กรผู้บริโภค 
กับ ผู้ทําการประเมินและรับรอง คือ คคส. ทั้งน้ี ผู้ประสานเครือข่าย มีบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่
ดําเนินการสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรผู้บริโภค ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์องค์กรคุณภาพ 
การพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ การลงบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง และ การ
จัดทําเอกสารประกอบเพ่ือการตรวจรับรององค์กร ในขั้นตอนที่ 3 น้ี องค์กรควรมีการดําเนินการอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเน่ืองกับผู้ประสานเครือข่าย เน่ืองจากผู้ประสานเครือข่ายมีโอกาสในการพบปะกับผู้
ประเมินเป็นระยะในการประชุมพัฒนาระบบองค์กรคุณภาพ 
 

(4) องค์กรส่งแบบประเมิน SAR มายัง คคส. เมื่อองค์กรผู้บริโภคได้ทําการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนที่ 
2 และ ปรึกษาหารือกับผู้ประสานเครือข่าย ตามข้ันตอนที่ 3 จนมีความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์
องค์กรคุณภาพเป็นอย่างดี และมีการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ ตลอดจนได้ทําการ
การลงบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และ มีการจัดทําเอกสารประกอบเพ่ือการตรวจรับรององค์กร
เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ดําเนินการส่งแบบประเมินองค์กรในระบบข้อมูลองค์การคุณภาพ ของ คคส เพ่ือ
รับการประเมินผล ดดย คคส ในขั้นตอนที่ 5 ต่อไป 
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(5) ประเมินผล โดย คคส.  ว่าข้อมูลที่บันทึกและส่งมาให้น้ัน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์กรคุณภาพ
ในแต่ละขั้นที่เลือกให้ทําการรับรองหรือไม่  มีการลงบันทึกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ ทั้งน้ี
หากองค์กรที่รับการประเมินยังมีความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์องค์กรคุณภาพ คคส. จะมีการสื่อสาร
กลับไปยังองค์กรผู้บริโภคโดยตรง หรือ สื่อสารไปยังผู้ประสานเครือข่าย ที่ดําเนินการสนับสนุนและ
ส่งเสริมองค์กรผู้บริโภค ทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์องค์กรคุณภาพในข้อที่การประเมินของ 
คคส ยังแตกต่างจากการประเมินตนเองขององค์กรผู้บริโภค เพ่ือให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น เมื่อองค์กร
ผู้บริโภค ได้รับข้อมูลการประเมินจาก คคส และ มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว หรือ ไม่ประสงค์ที่จะแก้ไข
แล้ว ก็ให้ดําเนินการส่งกลับข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว ในขั้นตอนต่อไป 
 

(6) องค์กรส่งกลับข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว เมื่อองค์กรผู้บริโภคได้รับข้อแนะนําและดําเนินการปรับปรุง
จนถึงที่สุดและถึงกําหนดเวลาที่จะต้องส่งข้อมูลที่ได้บันทึก ให้ดําเนินการส่งข้อมูล ให้ คคส. เพ่ือ
ดําเนินการออกใบประกาศ 
 

(7) คคส.ออกใบประกาศรับรององค์กรคุณภาพ โดย คคส ทั้งน้ี คคส จะได้นําข้อมูลผลการประเมิน
ตนเองขององค์กรผู้บริโภคที่ส่งมาในข้อ 6 มาพิจารณาสรุปในขั้นตอนสุดท้าย โดยทําการสรุปผล
คะแนน และ การออกรายงานสรุปผล เพ่ืออนุมัติ การออกประกาศรับรองต่อไป เฉพาะองค์กรที่ผ่าน
คะแนนที่ต้ังไว้สําหรับการประเมินในขั้นน้ันๆ ทั้งน้ี องค์กรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ต้ังไว้ ให้ขอรับ
การประเมินในรอบต่อไปตามที่จะได้มีประกาศ ในขณะนี้กําลังมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่ยินดีร่วมมือกับ คคส ในการออกประกาศรับรองตามหลักเกณฑ์องค์กรคุณภาพท่ีกําหนด เมื่อมีการ
ตกลงกันเป็นที่เรีบยร้อยแล้ว การออกใบประกาศรับรองสามารถทําได้โดยความร่วมมือกันระหว่าง 
คคส. กับ หน่วยงานน้ันๆ 
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องค์ประกอบเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพข้ันสูง 

 

 

ภาพแสดง องค์ประกอบเกณฑ์ขั้นสูง 
 

ประกอบด้วยเกณฑ์ 19 ข้อ 
1. วัตถุประสงค์  
2. สถานภาพ 
3. วิสัยทัศน์ 
4. พันธกิจ 
5. ค่านิยมร่วม 
6. วัฒนธรรมองค์กร 
7. นโยบาย 
8. คําขวัญ 
9. แผนงาน/โครงการ 
10. พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 
11. การเงิน การบัญชี วัสดุครุภัณฑ์ 

12. การควบคุม 
13. การติดตามกํากับงาน 
14. การนิเทศน์ และระบบพ่ีเลี้ยง 
15. การตรวจการ 
16. การตรวจสอบ 
17. การประเมินผล 
18. รายงานประจําป ี
19. ความย่ังยืน 
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แบบรายงานการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report; SAR) 

ตามหลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ขั้นสูง 

 

..............................ระบุชื่อองค์กร............................... 
ประจ าปี 2560 – 2562 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.1  ชื่อผู้รายงาน ..................................................................... 

1.2  ชื่อองค์กร ..................................................................... 

1.3  สถานที่ติดต่อ ..................................................................... 

      เบอรโ์ทรศัพท์……………………………………………….. 

 อีเมล์ ..................................................................... 

1.4 รายผลการด าเนินงานของมูลนิธิ สมาคม (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 2 การประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคขั้นสูง 

 

แนวทางการพิจารณา เกณฑ์ขั้นสูง 

องค์กรผู้บริโภคท่ีถือว่าเป็นขั้นสูง (Advanced) หรือ ขั้นพัฒนาดีแล้ว (Well-developed) ได้แก่

องค์กรผู้บริโภคท่ีมีคุณสมบัติพ้ืนฐานครบถ้วน และยังมีคุณสมบัติ 

เพ่ิมเติมอีก 2 ประการ ได้แก่ 

1. มีระบบบริหารที่เข้มแข็ง ตามหลักการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) 

2. มีระบบธรรมาภิบาล (Good Governance)   

ประกอบด้วยเกณฑ์ 19 ข้อ 

1. วัตถุประสงค์  

2. สถานภาพ 

3. วิสัยทัศน์ 

4. พันธกิจ 

5. ค่านิยมร่วม 

6. วัฒนธรรมองค์กร 

7. นโยบาย 

8. ค าขวัญ 

9. แผนงาน/โครงการ 

10. พนักงาน/เจ้าหน้าที่ 

11. การเงิน การบัญชี วัสดุครุภัณฑ์ 

12. การควบคุม 

13. การติดตามก ากับงาน 

14. การนิเทศน์ และระบบพี่เลี้ยง 

15. การตรวจการ 

16. การตรวจสอบ 

17. การประเมินผล 

18. รายงานประจ าปี 

19. ความยั่งยืน 
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ข้อที่ 1 วัตถุประสงค์ มุ่งประโยชน์เพื่อผู้บริโภคโดยสุจริต 

ความหมาย ต้องมุ่งประโยชน์เพื่อผู้บริโภคโดยสุจริต 

แนวทางพิจารณา ต้องไม่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือประโยชน์แอบแฝงทางธุรกิจ ที่จัดตั้งโดยธุรกิจยา เพ่ือ
มุ่งประโยชน์ทางการค้า แม้จะมีการแสดงวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมในลักษณะเพ่ือ
ประโยชน์บางประการของผู้บริโภคก็ตาม  

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

- ไม่มี -มีวัตถุประสงค์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

-มีวัตถุประสงค์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจัดเก็บ
ในลักษณะท่ีค้นหาได้
ง่าย 

-มีวัตถุประสงค์เป็นลาย
ลักษณ์อักษร จัดเก็บใน
ลักษณะที่ค้นหาได้ง่าย 
และผู้ท างานต่างก็เข้าใจ
ตรงกัน 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

1.1.............................. 

1.2 ................................ 
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ข้อที่ 2 สถานภาพ   

ความหมาย ควรเป็นนิติบุคคล เช่น สมาคม มูลนิธิ 

แนวทางพิจารณา ควรเป็นนิติบุคคล  ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ือให้มีการด าเนินงานเป็นกิจลักษณะ มีระบบตรวจสอบที่เป็นไปตามหลักสากล 

หรือตามกฎหมาย  
2) เพ่ือให้การด าเนินงานมีลักษณะเป็น “คณะบุคคล” มิใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

โดยเอกเทศ  
3) เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

- ไม่เป็นกลุ่ม - เป็นกลุ่มหรือชมรม - เป็นนิติบุคคล - เป็นนิติบุคคลท า
กิจกรรมต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 2 ปี 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

2.1.............................. 

2.2 ................................ 
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ข้อที่ 3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ความหมาย ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 

แนวทางพิจารณา พิจารณาว่ามีการก าหนดไว้หรือไม่ ถูกต้องตามหลักสากลหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ 
เหมาะสมและสอดคล้องหรือไม่ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 
ไม่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ มีการก าหนดวิสัยทัศน์

แสดงไว้ชัดเจน  
มีการก าหนดวิสัยทัศน์
แสดงไว้ชัดเจน และคน
ในองค์กรรับรู้ 

คนในองค์กรมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์
แสดงไว้ชัดเจน กระชับ 
คนในองค์กรรับรู้  

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ................................................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

3.1.............................. 

3.2 ................................ 
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ข้อที่ 4 พันธกิจ (Mission) 

ความหมาย มีการแสดงพันธกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 

แนวทางพิจารณา พันธกิจ คือ เหตุผลแห่งการด ารงอยู่ขององค์กร หากสิ้นสุดพันธกิจแล้ว ความจ าเป็นต้อง
มีองค์กรย่อมหมดไป หรือหากต้องการให้องค์กรด ารงอยู่ ก็ต้องก าหนดพันธกิจใหม่ พันธ
กิจเป็นสิ่งที่ทุกองคาพยพขององค์กรต้องทราบและเข้าใจ หากความเข้าใจกว้างขวางและ
ลึกซึ้งเพียงใด ย่อมส่งเสริมให้คนในองค์กรสามารถใช้ศักยภาพของตนท าให้บรรลุพันธกิจ
ขององค์กรได้มากเพียงนั้น องค์กรจึงควรท าความชัดเจนของพันธกิจองค์กรไว้ เพื่อ
เตือนใจหรือให้ทุกคนตระหนักรู้ การพิจารณาเรื่องนี้ควรพิจารณาว่าองค์กรมีการก าหนด
พันธกิจไว้หรือไม่ เป็นที่รับรู้และเข้าใจของทุกฝ่าย / ทุกคนเพียงใด มีการทบทวนพันธกิจ
ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอหรือไม ่และมีความถีเ่พียงใด เป็นต้น 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่ได้ก าหนดพันธกิจ มีการก าหนดพันธกิจ
แสดงไว้ชัดเจน 

มีการก าหนดพันธกิจ
แสดงไว้ชัดเจน และเป็น
ที่รับรู้ของคนในองค์กร 

มีพันธกิจ เป็นที่รับรู้ของ
คนท างาน และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

.................................................................................................................................. ................................. 

................................................................................................. .................................................................. 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

4.1.............................. 

4.2 ................................ 
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ข้อที่ 5 ค่านิยมร่วม (Core Value) 

ความหมาย มีการก าหนดค่านิยมร่วมขององค์กร 

แนวทางพิจารณา ค่านิยมร่วมเป็นเครื่องมือหล่อหลอม และก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ว่าจะ
ให้มุ่งใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรขององค์กรไปเพ่ือสิ่งใด บาง
องค์กรก าหนดค่านิยมร่วมไว้อย่างชัดเจน เช่น ในฐานะหน่วยงานของรัฐอาจก าหนดว่า 
ประโยชน์ของรัฐและประชาชนย่อมอยู่ เหนือประโยชน์ขององค์กร ฉะนั้นเมื่อ
ประโยชน์ของรัฐและขององค์กรขัดแย้งกันก็ต้องยึดประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก องค์กร
ผู้บริโภคก็ควรมีค่านิยมร่วมมุ่งประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นต้น จึง
ควรพิจารณาว่า องค์กรมีการก าหนดค่านิยมร่วมหรือไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือไม่ และเหมาะสมกับพันธกิจขององค์กรหรือไม่ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่ได้ก าหนดค่านิยมร่วม มีการก าหนดค่านิยมร่วม
แสดงไว้ชัดเจน  

มีการก าหนดค่านิยมร่วม
แสดงไว้ชัดเจน และเป็น
ที่รับรู้ของคนในองค์กร 

มีการก าหนดค่านิยมร่วม
แสดงไว้ชัดเจน คนใน
องค์กรรับรู้ และค่านิยม
นั้นมีความเป็นไปได้ 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

....................................................................................................................................... ............................ 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

5.1.............................. 

5.2 ................................ 
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ข้อที่ 6 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 

ความหมาย มีการก าหนดหรือมีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แนวทางพิจารณา วัฒนธรรมคือความเจริญงอกงาม องค์กรที่มีวัฒนธรรมจะมีเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กร
เจริญงอกงาม วัฒนธรรมตรงข้ามกับหายนธรรม ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรเช่น การ
มุ่งม่ันเพ่ือความเป็นเลิศ การทุ่มเทเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร การไม่ยอมแพ้หรือ
ถอดใจง่ายๆ การท างานเป็นทีม (Team Spirit) การมุ่งคุณภาพสูงสุด (Zero Defect) 
การมุ่งงานเหนืออ่ืนใด  การพิจารณาเรื่องนี้อาจดูว่าองค์กรสนใจหรือให้ความส าคัญกับ
เรื่องนี้หรือไม่ มีการก าหนดวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นกิจลักษณะหรือไม่ มี
กระบวนการสร้างหรือหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ มีการเขียนวัฒนธรรมองค์กร
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เขียนออกมาแล้วมีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมาก
น้อยเพียงใด มีการยึดถือหรือปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร ในระดับใด เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 
ไม่ได้ก าหนดวัฒนธรรม
องค์กร 

มีการก าหนดวัฒนธรรม
องค์กรแสดงไว้ชัดเจน 

มีการก าหนดวัฒนธรรม
องค์กรแสดงไว้ชัดเจน
และเป็นที่รับรู้ของคนใน
องค์กร 

มีการก าหนดวัฒนธรรม
องค์กรแสดงไว้ชัดเจน คน
ในองค์กรรับรู้ และ
วัฒนธรรมองค์กรนั้นมี
ความเป็นไปได้ 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

.................................................................................................................................. ................................. 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

6.1.............................. 

6.2 ................................ 
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ข้อที่ 7 นโยบาย (Policy) 

ความหมาย มีการก าหนดนโยบายขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 

แนวทางพิจารณา นโยบายเปรียบเสมือนหางเสือของเรือ ที่เป็นตัวก าหนดทิศทางของเรือให้แล่นไปใน
ทิศทางที่ต้องการ นโยบายอาจก าหนดเป็นเป้าหมาย เช่น มุ่งประโยชน์ของผู้บริโภค
เหนืออ่ืนใด หรือก าหนดแนวทางการท างาน เช่น เน้นความซื่อสัตย์สุจริต ดังสุภาษิต 
ที่ว่า “ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด” (Honesty is the best policy.) หรือ 
นโยบายประหยัด  การพิจารณาเรื่องนี้ ควรดูว่าองค์กรมีการก าหนดนโยบายขององค์กร
ไว้หรือไม่ ชัดเจนเพียงใด เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ แสดงไว้เด่นชัด
เพียงใด เป็นต้น 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่ได้ก าหนดนโยบาย มีการก าหนดนโยบาย
แสดงไว้ชัดเจน 

มีการก าหนดนโยบาย
แสดงไว้ชัดเจนและเป็นที่
รับรู้ของคนในองค์กร  

มีการก าหนดนโยบาย
แสดงไว้ชัดเจน เป็นที่รับรู้
ของคนในองค์กรและ
นโยบายนั้นมีความ
เป็นไปได ้

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

........................................................................................................................................ ........................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

7.1.............................. 

7.2 ................................ 
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ข้อที่ 8 ค าขวัญ1 (Slogan หรือ Motto) 

ความหมาย มีการก าหนดค าขวัญไว้ชัดเจน 

แนวทางพิจารณา ค าขวัญเป็นเครื่องมือหล่อหลอมการท างานในองค์กรให้มุ่งมั่นท างานเพ่ือบรรลุภารกิจ
ส าคัญตามท่ีก าหนด โดยอาจก าหนดเป็นวิธีการส าคัญที่ต้องยึดถือ เช่น “ผู้บริโภคต้อง
มาก่อน” “ผู้บริโภคคือพระราชา” ค าขวัญของลูกเสือส ารองคือ “ท าให้ดีที่สุด” ค าขวัญ
ของลูกเสือคือ “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”  ค าขวัญเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่อาจมิใช่
เครื่องมือที่จ าเป็นต้องมี การพิจารณาเรื่องนี้จึงอาจดูว่าองค์กรมีการก าหนดค าขวัญ
หรือไม่ เหมาะสมหรือไม่ มีพลังหรือไม่ ได้รับการยึดถือปฏิบัติมากน้อยเพียงใด เป็นต้น 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่ได้ก าหนดค าขวัญ มีการก าหนดค าขวัญ
แสดงไว้ชัดเจน 

มีการก าหนดค าขวัญ
แสดงไว้ชัดเจน และเป็น
ที่รับรู้ของคนในองค์กร 

มีการก าหนดค าขวัญ
แสดงไว้ชัดเจน เป็นที่รับรู้
ของคนในองค์กรและค า
ขวัญนั้นมีความเป็นไป
ได้ 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

8.1.............................. 

8.2 ................................ 

                                                           
1
 ค าขวัญเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่อาจมิใช่เครื่องมือที่จ าเปน็ต้องมี 
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ข้อที่ 9 แผนงาน / โครงการ 

ความหมาย องค์กรมีการเขียนแผนงาน / โครงการ 

แนวทางพิจารณา แผนงานโครงการเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานตามหลักการบริหารงานสมัยใหม่ 
เพราะ “การท าแผนคือการคิดล่วงหน้าว่าจะท าอะไร เพ่ือบรรลุเป้าหมายใด โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด” แผนจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและ
จ าเป็นที่องค์กรขั้นสูงจะต้องมี การพิจารณาเรื่องนี้ให้ดูว่า  
1) มีการจัดท าแผนหรือไม่   
2) ให้ความส าคัญมากน้อยเพียงไรในกระบวนการจัดท าแผน   
3) มีขั้นตอนการจัดท าอย่างไร   
4) แผนมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด  ทั้งเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการ วิธี
ด าเนินงาน งบประมาณ การติดตามประเมินผล เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 
ไม่มีแผนงานขององค์กร/
โครงการเป็นลายลักษณ์
อักษร 

มีการจัดท าแผนงานของ
องค์กร/โครงการ แต่
ขั้นตอนในการจัดท าฯไม่
ชัดเจน 

มีการจัดท าแผนงานของ
องค์กรและก าหนด
ขั้นตอนในการจัดท า
แผนงานขององค์กร/
โครงการไว้อย่างชัดเจน 

มีการจัดท าแผนงานของ
องค์กรที่ผ่านขั้นตอนอัน
เหมาะสม แผนงานมี
คุณภาพ2และมีการใช้
ประโยชน์จากแผนงาน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

9.1.............................. 

9.2 ................................ 

                                                           
2
 แผนงานมีคุณภาพ ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ วิธีด าเนนิงาน งบประมาณ การติดตาม

ประเมินผล ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัด 
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ข้อที่ 10 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ (Staff)3 

ความหมาย นอกจากคณะกรรมการแล้ว องค์กรมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ท างาน ทั้งด้านจ านวนและด้าน
คุณภาพสอดคล้องกับภารกิจมากน้อยเพียงใด 
(ด้านคุณภาพ เช่น ความรู้ความสามารถ การสร้างความผูกพัน การพัฒนาบุคลากร และการดูแล
สุขภาพ) 

แนวทางพิจารณา ควรพิจารณาจากระบบบริหารคนทั้งระบบ ตั้งแต่ 
ก.  การบริหารงานบุคคล เช่น การก าหนดต าแหน่ง / เงินเดือน / ความก้าวหน้า, การสรร

หา, การบรรจุแต่งตั้ง, การปฐมนิเทศ, การพัฒนาบุคลากร, ระเบียบวินัย, การออกจาก
งาน, การส ารองเลี้ยงชีพ 

ข. ระบบการบริหารคนเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) มากน้อยเพียงใด 
ระบบดังกล่าวแตกต่างจากระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) และระบบเชลย 
(Spoils System) โดยประกอบด้วย 4 หลัก ได้แก่ หลักความเสมอภาค (Equity),  หลัก
ความสามารถ (Competency), หลักความม่ันคง (Security) , หลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง (Political Neutrality) 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่มีการก าหนดหน้าที่
ของพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ และไม่มีระบบ
บริหารงานบุคคล 

มีการก าหนด J.D. (Job 
Description) ของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
และกรอบอัตราเงินเดือน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  

มีการก าหนด J.D.ของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ 
และมีแผนบุคลากร
(Human Resource 
plan / HR plan) 

มีการก าหนด J.D.ของ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่  
มีแผนบุคลากรและ
แผนพัฒนาบุคลากร(HR 
development plan) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

10.1.............................. 

                                                           
3
 พิจารณาเรื่องความพอเพียง ความรู้ความสามารถ การสร้างความผกูพัน การพัฒนาบุคลากร และการดูแลสุขภาพ 
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ข้อที่ 11 การเงิน การบัญชี และพัสดุครุภัณฑ์ 

ความหมาย 11.1 มีระบบการเงินและการบัญชีที่เป็นสากล 
11.2  มีการตรวจสอบประจ าปี 

แนวทางพิจารณา ควรพิจารณาในประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
-  มีระบบบัญชีที่เป็นสากล 
-  ฝ่ายบัญชี และการเงิน แยกคนท า 
-  มีระเบียบการใช้ / จ่าย / เก็บรักษาเงิน 
-  การเก็บหลักฐานการเงิน   เป็นต้น 

ต้องมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นประจ าทุกปีตามเวลาที่
กฎหมายก าหนด และผลการตรวจสอบถูกต้องตามที่ควร ก่อนการตรวจสอบประจ าปี 
อาจมีการตรวจสอบเป็นประจ าสม่ าเสมอเป็นระยะๆ เช่น ทุกเดือน 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่มีระบบการเงินและ
การบัญชีที่ถูกต้อง 

มีระบบการเงินและการ
บัญชีที่ไม่แยกจากกัน 

มีระบบการเงิน การบัญชี
และพัสด ุครุภัณฑ์ที่
ถูกต้อง แยกจากกัน และ
มีการจัดท าให้เป็น
ปัจจุบัน 

มีระบบการเงิน การบัญชี
และพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ี
ถูกต้อง แยกจากกัน 
จัดท าไว้เป็นปัจจุบัน และ
มีการจัดท ารายงาน
การเงินที่ถูกต้อง 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

11.1.............................. 

11.2.............................. 
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ข้อที่ 12 การควบคุม (Controlling) 

ความหมาย มีระบบการควบคุมงาน 

แนวทางพิจารณา พิจารณาจากระบบการควบคุม สั่งการ(Directing) เพ่ือให้มีการด าเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมาย 
 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่มีการก าหนดโครงสร้าง
การควบคุมดูแลและ
หน้าที่รับผิดชอบ 

มีการก าหนดโครงสร้าง
การควบคุมดูแลและ
หน้าที่รับผิดชอบแต่ไม่ได้
จัดท าเป็นแผนอย่างเป็น
ระบบ 

มีการก าหนดโครงสร้าง
การควบคุมดูแลและ
หน้าที่รับผิดชอบและมี
การจัดท าแผนอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน 

มีการก าหนดโครงสร้าง
การควบคุมดูแลและ
หน้าที่รับผิดชอบ มีการ
จัดท าแผนอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน มีการ
ประเมินและมีการใช้
ประโยชน์จากการ
ประเมิน 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

.................................................................................. ................................................................................. 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

12.1.............................. 

12.2 ................................ 
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ข้อที่ 13 การติดตามก ากับงาน (Follow up and Monitoring) 

ความหมาย มีระบบการติดตามและก ากับ 

แนวทาง
พิจารณา 

พิจารณาจากระบบติดตาม (Follow up) และก ากับ (Monitoring ) ว่ามีหรือไม่ ครบถ้วน
ถูกต้องหรือไม่ 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่มีแผนการติดตาม
ก ากับงาน 

มีแผนการติดตามก ากับ
งาน 

มีแผนการติดตามก ากับ
งาน และมีการติดตาม
ประเมินงาน 

มีแผนการติดตามก ากับ
งาน มีการติดตาม
ประเมินงาน และมีการ
ใช้ประโยชน์จากการ
ประเมินงาน 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

13.1.............................. 

13.2 ................................ 
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ข้อที่ 14 การนิเทศและระบบพี่เลี้ยง (Supervision and Coaching) 

ความหมาย มีระบบการนิเทศ และ/หรือระบบพี่เลี้ยง 

แนวทาง
พิจารณา 

พิจารณาจากระบบการนิเทศ ได้แก่ แผนการนิเทศ ก าหนดผู้นิเทศ การฝึกอบรมผู้นิเทศ การ
นิเทศ การสรุปผล การใช้ประโยชน์จากการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ส าหรับระบบพ่ี
เลี้ยงพิจารณาจาก การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง การพัฒนาพ่ีเลี้ยง การก าหนดหน้าที่พ่ีเลี้ยง การท า
หน้าที่ของพี่เลี้ยง การติดตามประเมินผลของระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่มีระบบการนิเทศและ
ระบบพ่ีเลี้ยง 

มีการก าหนดระบบการ
นิเทศและระบบพี่เลี้ยง 
แต่ไม่มีการจัดท าแผน
อย่างเป็นระบบ 

มีการก าหนดระบบการ
นิเทศและระบบพ่ีเลี้ยง
และมีการจัดท าแผน
อย่างเป็นระบบครบถ้วน 

มีการก าหนดระบบการ
นิเทศและระบบพ่ีเลี้ยง มี
การจัดท าแผนอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน มีการ
ประเมินและมีการใช้
ประโยชน์จากการ
ประเมิน 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................... ................................................................................ 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

14.1.............................. 

14.2 ................................ 
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ข้อที่ 15 การตรวจการ (Inspection) 

ความหมาย มีระบบการตรวจการ 

แนวทางพิจารณา พิจารณาจากระบบการตรวจการ ได้แก่ การก าหนดแผนการตรวจการ การก าหนดผู้ตรวจการ 
การพัฒนาผู้ตรวจการ การตรวจการ การสรุปผลการตรวจการ การใช้ประโยชน์จากการตรวจ
การ การประเมินผลการตรวจการ เป็นต้น การตรวจการครอบคลุมทั้ง การตรวจการตาม
นโยบาย แผนงาน โครงการ และการสอบสวนกรณีมีปัญหา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่มีระบบการตรวจการ  มีระบบการตรวจการแต่
ไม่มีการจัดท าแผนอย่าง
เป็นระบบ 

มีระบบการตรวจการและ
มีการจัดท าแผนอย่าง
เป็นระบบครบถ้วน 

มีระบบการตรวจการ มี
การจัดท าแผนอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน มีการ
ประเมินและมีการใช้
ประโยชน์จากการ
ประเมิน 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................................................. ...................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................................... ................................................................................ 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

15.1.............................. 

15.2 ................................ 
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ข้อที่ 16 การตรวจสอบ (Auditing) 

ความหมาย มีระบบการตรวจสอบ 

แนวทางพิจารณา พิจารณาว่ามีระบบตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) และระบบตรวจสอบ
ภายนอก (External Auditing) อย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 
ไม่มีระบบการตรวจสอบ  มีระบบการตรวจสอบแต่

ไม่มีการจัดท าแผนอย่าง
เป็นระบบ  

มีระบบการตรวจสอบ
และมีการจัดท าแผน
อย่างเป็นระบบครบถ้วน 

มีระบบการตรวจสอบ มี
การจัดท าแผนอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน มีการ
ประเมินและมีการใช้
ประโยชน์จากการ
ประเมิน 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

16.1.............................. 

16.2 ................................ 
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ข้อที่ 17 การประเมินผล (Evaluation) 

ความหมาย มีการประเมินผล 

แนวทางพิจารณา โดยพิจารณาว่า  
1) มีการประเมินผลภายใน / ภายนอก หรือไม่ ผลเป็นอย่างไร   
2) มีการน าผลการประเมินผลไปใช้ประโยชน์หรือไม่ อย่างไร เป็นต้น 

เช่น ประเมินการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภค ว่าองค์กรผู้บริโภคมีระบบ 
กระบวนการ/ขั้นตอน การจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างไร และสามารถแก้ปัญหาของ
ผู้บริโภคได้หรือไม่ ขณะเดียวกันสามารถสร้างสมดุลระหว่างผู้ที่เป็นจ าเลยกับผู้บริโภค
ได้ คือทั้งผู้บริโภคได้ประโยชน์และเป็นธรรมกับจ าเลย และน าผลการประเมินมาใช้
ประโยชน์อย่างไร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่มีแผนการประเมินผล มีการจัดท าแผนการ
ประเมินผล 

มีการจัดท าแผนการ
ประเมินฯ และมีการ
ประเมินผล 

มีการจัดท าแผนการ
ประเมินฯ มีการ
ประเมินผล และมีการใช้
ประโยชน์จากผลการ
ประเมินฯ 

 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

17.1.............................. 

17.2 ................................ 
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ข้อที่ 18 รายงานประจ าปี (Annual Report) 

ความหมาย มีการจัดท ารายงานประจ าปี 

แนวทางพิจารณา ควรมีการพิจารณาว่า  
1) มีการจัดท ารายงานประจ าปีหรือไม่  
2) รายงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากลหรือไม่   
3) จัดท าข้ึนทันเวลาตามท่ีสมควรหรือไม่ 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 

ไม่มี มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีแต่ยังไม่สมบูรณ์
หรือไม่ครบถ้วน 

มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ถูกต้อง
ครบถ้วนประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ การ
ด าเนินงานผลงาน 
รายการเงิน และรายงาน
การตรวจสอบประจ าปี 
สารจากผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย เป็นต้น  
 
 

มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่ถูกต้อง
ครบถ้วนประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ การ
ด าเนินงานผลงาน 
รายการเงิน และรายงาน
การตรวจสอบประจ าปี 
สารจากผู้บริหาร 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
นโยบาย เป็นต้น และ
จัดท าขึ้นเสร็จสิ้น
ทันเวลาตามสมควร 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

18.1.............................. 

18.2 ................................ 
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ข้อที่ 19 ความย่ังยืน (Sustainability) 

ความหมาย มีสองความหมายได้แก่  
1) มีความมั่นคง ยั่งยืนในอุดมการณ์เพ่ือผู้บริโภค  
2) มีฐานะทางการเงินเข้มแข็ง มั่นคง 

แนวทางพิจารณา พิจารณาว่า 
1) องค์กรมีนโยบาย ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร และระบบงานที่เข้มแข็ง สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีพลัง 
2) องค์กรมีฐานะทางการเงิน หรือมีแผนธุรกิจ(Business Plan) ที่แสดงความมั่นคง

ทางการเงิน รายได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 
ไม่มี  - มีโครงสร้างองค์กรที่

เข้มแข็ง 
- มีระบบงานที่เข้มแข็ง 
 

- มีโครงสร้างองค์กรที่
เข้มแข็ง 
- มีระบบงานที่เข้มแข็ง 
- มีค่านิยมชัดเจน 

- มีโครงสร้างองค์กรที่
เข้มแข็ง 
- มีระบบงานที่เข้มแข็ง 
- มีค่านิยมชัดเจน 
- มีฐานะทางการเงินที่
ม่ันคงท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต 

อธิบายผลการด าเนินงาน 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

ผลการประเมิน: ได้คะแนนการประเมิน ................... คะแนน 

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ...................................... 

............................................................................................ ....................................................................... 

หลักฐานอ้างอิง (ระบุชื่อเอกสาร และล าดับเอกสารที่แนบ) 

19.1.............................. 

19.2 ................................ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคขั้นสูง 

 

ข้อที่ คะแนนประเมิน คะแนนเต็ม 

1.   3 
2.   3 

3.   3 

4.   3 

5.   3 

6.   3 

7.   3 

8.   3 

9.   3 

10.   3 

11.   3 

12.   3 

13.   3 

14.   3 

15.   3 

16.   3 

17.   3 

18.   3 

19.   3 

รวม  57 
คิดเป็นร้อยละ  100 
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