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ค าแนะน าในการเขียนค าอฺธิบายและเตรียมเอกสารประกอบ 

แบบรายงานการประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูง 

โดย แผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 

 

องค์กรผู้บริโภคที่จะพิจารณาเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคข้ันสูงนั้น จะต้องผ่านเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคข้ัน

พ้ืนฐานมาก่อน ดังนั้น องค์กรผู้บริโภคที่จะรับการพิจารณาขั้นสูง ต้องท าการประเมินในระบบองค์กรผู้บริโภค

ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อผู้ประเมินท าการประเมินว่าผ่านองค์กรผู้บริโภคข้ันพื้นฐาน คณะผู้ตรวจเยื่ยมจะออกไปประเมิน

ตามแนวทางการพิจารณาเกณฑ์องค์กรผู้บริโภคข้ันสูง 

องค์กรผู้บริโภคที่ถือว่าเป็นขั้นสูง ได้แก่ องค์กรผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติพ้ืนฐานครบถ้วน และยังมี

คุณสมบัติเพ่ิมเติมอีก 2 ประการ คือมีระบบบริหารที่เข้มแข็งตามหลักการบริหารสมัยใหม่       และมีระบบ

ธรรมาภิบาล  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ 19 ข้อ ดังนี้ 

 

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 ที่จัดตั้งโดยธุรกิจ เพ่ือมุ่ง
ประโยชน์ทางการค้า แม้จะมีการแสดงวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมในลักษณะเพ่ือ
ประโยชน์บางประการของผู้บริโภคก็ตาม  

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายวัตถุประสงค์ขององค์กรและแสดงเอกสารข้อความวัตถุประสงค์  เช่น 
“องค์กรมีวัตถุประสงค์…ข้อ คือข้อ 1 … ข้อ 2 … (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 1.1)” 
จากนั้นอธิบายที่จัดเก็บเอกสารข้อความวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงว่า เอกสารสามารถ
ค้นหาได้ง่าย เช่น “จัดเก็บไว้ในไฟล์ของคอมพิวเตอร์ส านักงาน” หรือ “จัดเก็บไว้ใน
แฟูมเอกสารเฉพาะ ในตู้ของส านักงาน” ซึ่งสามารถแสดงได้โดยทันทีเมื่อผู้ตรวจ
ประเมินขอดู และเมื่อผู้ตรวจประเมินสอบถามผู้ท างานในองค์กรถึงวัตถุประสงค์ ผู้
ท างานสามารถอธิบายวัตถุประสงคไ์ด้หรือไม ่

 

ข้อที่ 2 สถานภาพ   

ความหมาย ควรเป็นนิติบุคคล เช่น สมาคม มูลนิธิ 

แนวทางพิจารณา ควรเป็นนิติบุคคล  ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1) เพ่ือให้มีการด าเนินงานเป็นกิจลักษณะ มีระบบตรวจสอบที่เป็นไปตามหลักสากล 

หรือตามกฎหมาย  
2) เพ่ือให้การด าเนินงานมีลักษณะเป็น “คณะบุคคล” มิใช่เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

โดยเอกเทศ  
3) เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กร 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายว่า องค์กรเป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม หรือมูลนิธิ โดยแสดงเอกสารประกอบที่
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร เช่น รายงานการประชุมคณะผู้ก่อตั้ง ตราสารมูลนิธิ เอกสาร
การอนุญาตให้จัดตั้งสมาคม ฯ และต้องอธิบายว่า ในรอบ 2 ปี (หรือมากกว่า) ที่ผ่านมา 
มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างไร โดยอาจระบุชื่อ
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ พร้อมระบุช่วงเวลาที่ด าเนินกิจกรรม รวมทั้งแสดง
เอกสารรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม เช่น “องค์กรเป็น .. . . . . โดยมีเอกสาร
ประกอบการจัดตั้งคือ…….(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.1) มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ผู้บริโภคตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ...  ถึง ปี พ.ศ. .... รวมจ านวน 
....... ปี โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการในรอบ 2 ปี คือ  
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ข้อที่ 2 สถานภาพ   

 1) กิจกรรม............................... วันที่......... (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.2)  
 2) กิจกรรม............................... วันที่.........  (เอกสารอ้างอิงหมายเลข 2.3) 
          3) …………………………..” 

 

ข้อที่ 3 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ความหมาย ควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 

แนวทางพิจารณา พิจารณาว่ามีการก าหนดไว้หรือไม่ ถูกต้องตามหลักสากลหรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่ 
เหมาะสมและสอดคล้องหรือไม่ 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไร บอก/แสดงภาพบริเวณที่แสดงวิสัยทัศน์ใน
ส านักงาน และแสดงรายงานการประชุมคนในองค์กรที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์องค์กร เช่น 
“วิสัยทัศน์ของ…….. คือ ............ โดยแสดงไว้ที่ ........... (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 3.1) 
และวิสัยทัศน์นี้ถูกก าหนดขึ้นในการประชุม……โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวน….คน.
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3.2)” และเมื่อผู้ตรวจประเมินสอบถามผู้ท างานในองค์กรถึง
วิสัยทัศน์ ผู้ท างานสามารถอธิบายวิสัยทัศน์ไดห้รือไม ่

 

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 เป็นที่รับรู้และเข้าใจของทุกฝุาย / ทุกคนเพียงใด มีการทบทวนพันธกิจ
ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ และมีความถี่เพียงใด เป็นต้น 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายพันธกิจขององค์กรคืออะไร บอก/แสดงภาพบริเวณที่แสดงพันธกิจใน
ส านักงาน และแสดงรายงานการประชุมคนในองค์กรที่มีการก าหนดพันธกิจองค์กร เช่น 
“พันธกิจของ…….. คือ ............ โดยแสดงไว้ที่ ........... (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 4.1) 
และพันธกิจนี้ถูกก าหนดขึ้นในการประชุม……โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมจ านวน….คน.
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ข้อที่ 4 พันธกิจ (Mission) 

(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 4.2)” และเมื่อผู้ตรวจประเมินสอบถามผู้ท างานในองค์กรถึง
พันธกิจ ผู้ท างานสามารถอธิบายพันธกิจได้หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ตรวจประเมินต้อง
ตรวจสอบความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

 

ข้อที่ 5 ค่านิยมร่วม (Core Value) 

ความหมาย มีการก าหนดค่านิยมร่วมขององค์กร 

แนวทางพิจารณา ค่านิยมร่วมเป็นเครื่องมือหล่อหลอม และก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ว่าจะ
ให้มุ่งใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรขององค์กรไปเพ่ือสิ่งใด บาง
องค์กรก าหนดค่านิยมร่วมไว้อย่างชัดเจน เช่น ในฐานะหน่วยงานของรัฐอาจก าหนดว่า 
ประโยชน์ของรัฐและประชาชนย่อมอยู่เหนือประโยชน์ขององค์กร ฉะนั้นเมื่อประโยชน์
ของรัฐและขององค์กรขัดแย้งกันก็ต้องยึดประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก องค์กรผู้บริโภคก็
ควรมีค่านิยมร่วมมุ่งประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นเปูาหมายสูงสุด เป็นต้น จึงควรพิจารณา
ว่า องค์กรมีการก าหนดค่านิยมร่วมหรือไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
หรือไม่ และเหมาะสมกับพันธกิจขององค์กรหรือไม่ เป็นต้น 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายค่านิยมขององค์กรคืออะไร บอก/แสดงภาพบริเวณที่แสดงค่านิยมใน
ส านักงาน และแสดงรายงานการประชุมคนในองค์กรที่มีการก าหนดค่านิยมขององค์กร 
เช่น “ค่านิยมของ…….. คือ ............ โดยแสดงไว้ที่ ........... (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 
5.1) และค่านิยมนี้ถูกก าหนดขึ้นในการประชุม……โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน….คน.
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข 5.2)” และเมื่อผู้ตรวจประเมินสอบถามผู้ท างานในองค์กรถึง
ค่านิยม ผู้ท างานสามารถอธิบายค่านิยมได้หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ตรวจประเมินต้อง
ประเมินความเป็นไปได้ของค่านิยม 
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ข้อที่ 6 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 

ความหมาย มีการก าหนดหรือมีกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แนวทางพิจารณา วัฒนธรรมคือความเจริญงอกงาม องค์กรที่มีวัฒนธรรมจะมีเครื่องมือส่งเสริมให้องค์กร
เจริญงอกงาม วัฒนธรรมตรงข้ามกับหายนธรรม ตัวอย่างวัฒนธรรมองค์กรเช่น การมุ่งมั่น
เพ่ือความเป็นเลิศ การทุ่มเทเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร การไม่ยอมแพ้หรือถอดใจ
ง่ายๆ การท างานเป็นทีม (Team Spirit) การมุ่งคุณภาพสูงสุด (Zero Defect) การมุ่ง
งานเหนืออ่ืนใด  การพิจารณาเรื่องนี้อาจดูว่าองค์กรสนใจหรือให้ความส าคัญกับเรื่องนี้
หรือไม่ มีการก าหนดวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นกิจลักษณะหรือไม่ มีกระบวนการสร้าง
หรือหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ มีการเขียนวัฒนธรรมองค์กรออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่ เขียนออกมาแล้วมีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด มีการ
ยึดถือหรือปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร ในระดับใด เป็นต้น 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายวัฒนธรรมขององค์กรคืออะไร บอก/แสดงภาพบริเวณที่แสดงวัฒนธรรมใน
ส านักงาน เช่น “วัฒนธรรมของ…….. คือ ............ โดยแสดงไว้ที่ ........... (เอกสารอ้างอิง
หมายเลขที่ 6.1)” และเมื่อผู้ตรวจประเมินสอบถามผู้ท างานในองค์กรถึงวัฒนธรรม ผู้
ท างานสามารถอธิบายวัฒนธรรมได้หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ตรวจประเมินต้องประเมินความ
เป็นไปได้ของวัฒนธรรม 
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ข้อที่ 7 นโยบาย (Policy) 

ความหมาย มีการก าหนดนโยบายขององค์กรไว้อย่างชัดเจน 

แนวทางพิจารณา นโยบายเปรียบเสมือนหางเสือของเรือ ที่เป็นตัวก าหนดทิศทางของเรือให้แล่นไปใน
ทิศทางที่ต้องการ นโยบายอาจก าหนดเป็นเปูาหมาย 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 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายนโยบายขององค์กรคืออะไร บอก/แสดงภาพบริเวณที่แสดงนโยบายใน
ส านักงาน เช่น “นโยบายของ…….. คือ ............ โดยแสดงไว้ท่ี ........... (เอกสารอ้างอิง
หมายเลขที่ 7.1)” และเมื่อผู้ตรวจประเมินสอบถามผู้ท างานในองค์กรถึงนโยบาย ผู้
ท างานสามารถอธิบายนโยบายได้หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ตรวจประเมินต้องประเมินความ
เป็นไปได้ของนโยบาย 
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ข้อที่ 8 ค าขวัญ (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 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายค าขวัญขององค์กรคืออะไร บอก/แสดงภาพบริเวณที่แสดงค าขวัญใน
ส านักงาน เช่น “ค าขวัญของ…….. คือ ............ โดยแสดงไว้ที่ ........... (เอกสารอ้างอิง
หมายเลขที่ 8.1)” และเมื่อผู้ตรวจประเมินสอบถามผู้ท างานในองค์กรถึงค าขวัญ ผู้
ท างานสามารถอธิบายค าขวัญได้หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ตรวจประเมินต้องประเมินความ
เป็นไปได้ของค าขวัญ 
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ข้อที่ 9 แผนงาน / โครงการ 

ความหมาย องค์กรมีการเขียนแผนงาน / โครงการ 

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

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายสรุปสาระส าคัญโดยย่อของแผนงานและโครงการ อธิบายขั้นตอนการจัดท า
แผนงานและโครงการขององค์กร และแสดงการน าไปใช้ประโยชน์โดยแสดงผลการน า
แผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ หรือผลจากการประเมินภายใน/ภายนอกองค์กรที่เกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ เช่น “สรุปสาระส าคัญโดยย่อของแผนงานและโครงการ คือ……… 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 9.1) และแผนงาน/โครงการมีกระบวนการจัดท าโดยมีการ
ประชุม……ครั้ง แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุม…..คน (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 9.2.1-9.2. 
…..) โดยมีน าแผนไปใช้ประโยชน์คือ…….(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 9.3)” นอกจากนี้
ผู้ตรวจประเมินต้องพิจารณาแผนงานว่ามีคุณภาพหรือไม ่ 
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ข้อที ่10 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ (Staff) 

ความหมาย นอกจากคณะกรรมการแล้ว องค์กรมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ท างาน ทั้งด้านจ านวนและ
ด้านคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจมากน้อยเพียงใด 
(ด้านคุณภาพ เช่น ความรู้ความสามารถ การสร้างความผูกพัน การพัฒนาบุคลากร และ
การดูแลสุขภาพ) 

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

การสรรหา, การบรรจุแต่งตั้ง, การปฐมนิเทศ, การพัฒนาบุคลากร, ระเบียบวินัย, 
การออกจากงาน, การส ารองเลี้ยงชีพ 

ข. ระบบการบริหารคนเป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) มากน้อย
เพียงใด ระบบดังกล่าวแตกต่างจากระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) และ
ระบบเชลย (Spoils System) โดยประกอบด้วย 4 หลัก ได้แก่ หลักความเสมอ
ภาค (Equity),  หลักความสามารถ (Competency), หลักความมั่นคง 
(Security) , หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายผังโครงสร้างบุคลากรและก าหนดภารกิจงานที่รับผิดชอบรายบุคคล 
ก าหนดเงินเดือนแต่ละบุคคล โดยอาจระบุอัตราเงินเดือนที่รับตามโครงการ หากไม่มี
ระบุว่า “ไม่มี” และอาจแจ้งเพ่ิมเติมว่า รับค่าตอบแทนการท างานแบบใด เช่น เหมา
จ่ายตามโครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นครั้งคราว ฯ มีแผนเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ก าหนด
จ านวนและทักษะความช านาญด้านใด เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
ด าเนินงานขององค์กร และควรมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดการให้เจ้าหน้าที่ไป
ฝึกอบรมเพ่ือสร้างทักษะความช านาญด้านที่ขาดไป หรืออบรมฟ้ืนฟู หรือเข้าร่วม
ประชุมแลกเปลี่ยนการท างานกับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอ่ืนๆ การเขียนอธิบาย
อาจเขียนในลักษณะนี้ 
      “โครงสร้างบุคลากรขององค์กรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จ านวน….คน คือ 
1…………………….หัวหน้า 2………………เจ้าหน้าที่  3………………เจ้าหน้าที่  ….
( เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่  10.1) โดย 1. (ระบุชื่อ )……………มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ…1. (ระบุชื่อ)…………เงินเดือน….บาท มีหน้าที่ความรับผิดชอบ… 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 10.2 และ 10.3) มีแผนบุคลากรซึ่งสรุปโดยย่อคือ…..
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 10.4) มีแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งสรุปโดยย่อคือ…..
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 10.5)” 
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ข้อที่ 11 การเงิน การบัญชี และพัสดุครุภัณฑ์ 

ความหมาย 11.1 มีระบบการเงินและการบัญชีที่เป็นสากล 
11.2  มีการตรวจสอบประจ าปี 

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

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

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายโดยสรุปย่อเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี โดยแจ้งบัญชีรายรับ -รายจ่ายที่เป็น
ปัจจุบัน สถานะเงินคงเหลือ (ผู้ตรวจประเมินอาจนับให้ถึงสิ้นเดือนก่อนวันที่ตรวจ) 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กร เช่น วงเงินสดในมือ วงเงินยืม ข้อก าหนดการยืม/
คืน แบบฟอร์มหรือหลักฐานประกอบต่างๆ ฯ และแสดงงบดุลรายปี ซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วย คงเหลือยกมาในปีที่ผ่านมา รายรับตลอดปี รายจ่ายตลอดปี และคงเหลือ
ยกไปในปีต่อไป โดยผู้ตรวจประเมินอาจพิจารณารายงานการเงินว่าถูกต้องหรือไม่ หรือ
พิจารณา เชื่อว่าถูกต้อง จากการแจ้งในการประชุมประจ าปีขององค์กร หากเป็นนิติ
บุคคลต้องพิจารณาจากรายงานการตรวจการเงินของผู้ตรวจสอบทางบัญชี กรณีที่
องค์กรไม่มีรายได้ก็ต้องแสดงบัญชี เช่น การบริจาค ค่าสาธารณูปโภค ฯ ส าหรับพัสดุ
หรือครุภัณฑ์ ต้องมีทะเบียนพัสดุหรือครุภัณฑ์ และมีการบันทึกรายละเอียดการ
เบิกจ่าย/บริจาค/จ าหน่ายเพราะช ารุดหรือสูญหาย การเขียนอธิบายอาจเขียนใน
ลักษณะนี้ 
      “องค์ กรมี การจั ดท าบัญชี อย่ า ง เป็ นระบบ สรุ ป บัญชี ร ายรับ -รายจ่ าย
ประจ าเดือน……………….มียอดเงินคงเหลือยกมา…………บาท รายรับ…………….บาท 
รายจ่าย…………….บาท คงเหลือยกไป …..บาท (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 11.1) มี
รายละเอียดการเบิกจ่ายตามแบบ…. (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 11.2) มีระเบียบ
การเงินโดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ…..(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 11.3) มีงบดุลรายปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ….. คือ มียอดเงินคงเหลือยกมา…………บาท รายรับ…………….
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ข้อที่ 11 การเงิน การบัญชี และพัสดุครุภัณฑ์ 

บาท รายจ่าย…………….บาท คงเหลือยกไป …..บาท (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 11.4) 
ทั้งนี้เอกสารการเงินข้างต้น ได้น าเสนอหรือได้รับการตรวจสอบจาก (ถ้ามี)…………….
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 11.5).มีทะเบียนพัสดุหรือครุภัณฑ์และรายละเอียดการ
เบิกจ่ายตามแบบ…. (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 11.6.1-11.6.2)”  

 

ข้อที่ 12 การควบคุม (Controlling) 

ความหมาย มีระบบการควบคุมงาน 

แนวทาง
พิจารณา 

พิจารณาจากระบบการควบคุม สั่งการ (Directing) เพ่ือให้มีการด าเนินงานจนบรรลุเปูาหมาย 

การ
อธิบาย/
ตรวจตาม
เกณฑ์ 

ต้องอธิบายผังโครงสร้างการควบคุมดูแล เช่น ประกอบไปด้วยกี่ฝุาย กี่ระดับ แต่ละฝุายท าหน้าที่ใดบ้าง มีบุคลากรกี่คนในฝุาย (ระบุชื่อคน) ฯ หากมีโครงการ
ให้ระบุผู้รับผิดชอบในโครงการ แผนขององค์กรระบุกิจกรรม เปูาหมาย และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม/โครงการ มีการประเมินแผนว่า มีการด า เนินการ
ตามแผนหรือไม่ หากเป็นการประเมินแผนระหว่างทาง ควรมีการทบทวนและปรับแผน หากเป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดแผนต้องมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงในการจัดท าแผนครั้งใหม่ ผู้ตรวจประเมินควรตรวจทั้งแผนรอบที่ผ่านมาและแผนในรอบที่ประเมิน ตลอดจนตรวจรายงานการทบทวนแผน/การ
ประเมินแผน เพ่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์จากการประเมิน การเขียนอธิบายอาจเขียนในลักษณะนี้ 
      “โครงสร้างการควบคุมดูแล ประกอบไปด้วย…..ฝุาย คือ 1.ฝุาย…..2.ฝุาย…. โดยฝุาย…..ท าหน้าที่………….ฝุาย…..ท าหน้าที่………….(เอกสารอ้างอิง
หมายเลขที่ 12.1) และมีโครงการ………………รับผิดชอบโดย…….. ซึ่ง (ระบุชื่อองค์กร) ได้จัดท าแผน…………..เพ่ือก าหนดการควบคุมการท างานขององค์กร 
สรุปแผนโดยย่อคือ………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 12.2)  
        มีการประเมินแผนงาน…….โดยผลการประเมินสรุปได้คือ  มีการด าเนินการตามเปูาหมายในเรื่อง……………… ไม่มีการด าเนินการตามเปูาหมายใน
เรื่อง…………………และมีข้อคิดเห็นให้ทบทวนหรือปรับปรุงแผนคือ……….(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 12.3) ทั้งนี้ องค์กรได้น าเอกสารการประเมินเข้าประชุม
เพ่ือพิจารณาน าไปปรับปรุงแผนเมื่อวันที่……………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 12.4) ปรากฏในแผน……(ฉบับปรับปรุง วันที่….) (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 
12.5)” 

 

ข้อที่ 13 การติดตามก ากับงาน (Follow up and Monitoring) 

ความหมาย มีระบบการติดตามและก ากับ 

แนวทาง
พิจารณา 

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

การอธิบาย/
ตรวจตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายระบบการติดตามและก ากับงานขององค์กร เช่น ประชุมติดตามและก ากับงาน 
ประเมินภายใน สรุปงาน/กิจกรรมเสนอผู้บริหารเป็นระยะ และรายงานสรุปปิดโครงการ ฯ 
น าผลที่ได้จากระบบติดตามและก ากับไปปรับปรุงองค์กรหรือโครงการต่างๆขององค์กร 
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คณะผู้ประเมินควรพิจารณาว่า ระบบการติดตามงาน ควรท าทุกโครงการหรืออย่างน้อย
ร้อยละเท่าใดของโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรด าเนินการอยู่  การเขียนอธิบายอาจเขียนใน
ลักษณะนี้ 
      “ระบบการติดตามและก ากับงานที่องค์กรได้ด าเนินการคือ……รับผิดชอบโดย…….. 
สรุปการด าเนินงานโดยย่อคือ………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขท่ี 13.1)  
        มีการติดตามและก ากับองค์กร/โครงการ/กิจกรรม/งาน…….โดยผลการประเมินสรุป
ได้คือ……………… และมีข้อคิดเห็นให้ทบทวนหรือปรับปรุงคือ……….(เอกสารอ้างอิง
หมายเลขท่ี 13.2) ทั้งนี้ องค์กรได้น าเอกสารการติดตามและก ากับเข้าประชุมเพ่ือพิจารณา
น าไปปรับปรุงเมื่อวันที่……………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 13.3) ปรากฏใน………. 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 13.4)” 

 

ข้อที่ 14 การนิเทศและระบบพี่เลี้ยง (Supervision and Coaching) 

ความหมาย มีระบบการนิเทศ และ/หรือระบบพี่เลี้ยง 

แนวทาง
พิจารณา 

พิจารณาจากระบบการนิเทศ ได้แก่ แผนการนิเทศ ก าหนดผู้นิเทศ การฝึกอบรมผู้นิเทศ การ
นิเทศ การสรุปผล การใช้ประโยชน์จากการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ส าหรับ
ระบบพ่ีเลี้ยงพิจารณาจาก การพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง การพัฒนาพี่เลี้ยง การก าหนดหน้าที่พ่ี
เลี้ยง การท าหน้าที่ของพี่เลี้ยง การติดตามประเมินผลของระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น 

การอธิบาย/
ตรวจตาม
เกณฑ์ 

ต้องอธิบายระบบการนิเทศ และ/หรือระบบพ่ีเลี้ยง เช่น มีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง
กว่าเป็นพ่ีเลี้ยง หรือมีนักวิชาการจากสถาบันวิชาการท าหน้าที่ให้ค าแนะน าทางวิชาการ ฯ 
และมีการจัดท าแผนการนิเทศหรือมีการดูแลอย่างเป็นระบบ เช่น มีแผนการนิเทศ ชื่อผู้
นิเทศ สรุปผลการนิเทศ การใช้ประโยชน์จากการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ หรือ
ก าหนดชื่อบุคคล/องค์กรพ่ีเลี้ยง ภารกิจของบุคคล/องค์กรพ่ีเลี้ยง การใช้ประโยชน์จากพ่ี
เลี้ยง และการประเมินผล การเขียนอธิบายอาจเขียนในลักษณะนี้ 
      “ระบบการนิเทศ และ/หรือระบบพ่ีเลี้ยง ที่องค์กรได้ด าเนินการคือ……โดยบุคคลหรือ
องค์กรชื่อ…….. สรุปแผนและการด าเนินงานโดยย่อคือ………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 14.1)  
        มีการนิเทศหรือประเมินระบบพ่ีเลี้ยง โดยผลการประเมินสรุปได้คือ……………… และมี
ข้อคิดเห็นให้ทบทวนหรือปรับปรุงคือ……….(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 14.2) ทั้งนี้ องค์กรได้
น าเอกสารการประเมินระบบนิเทศหรือระบบพ่ีเลี้ยงเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาน าไปใช้
ประโยชน์เมื่อวันที่……………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 14.3) การใช้ประโยชน์ปรากฏใน
เอกสาร………. (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 14.4)” 
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ข้อที่ 15 การตรวจการ (Inspection) 

ความหมาย มีระบบการตรวจการ 

แนวทางพิจารณา พิจารณาจากระบบการตรวจการ ได้แก่ การก าหนดแผนการตรวจการ การก าหนด
ผู้ตรวจการ การพัฒนาผู้ตรวจการ การตรวจการ การสรุปผลการตรวจการ การใช้
ประโยชน์จากการตรวจการ การประเมินผลการตรวจการ เป็นต้น การตรวจการ
ครอบคลุมทั้ง การตรวจการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และการสอบสวนกรณีมี
ปัญหา 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายระบบการตรวจการ เช่น มีการจัดท าแผนการตรวจการอย่างเป็นระบบ โดย 
มีแผนการตรวจการ ชื่อผู้ตรวจการ สรุปผลการตรวจการ การใช้ประโยชน์จากการตรวจ
การ และการประเมินผลการตรวจการ การเขียนอธิบายอาจเขียนในลักษณะนี้ 
      “ระบบการตรวจการ ที่องค์กรได้ด าเนินการคือ……โดยบุคคลหรือองค์กรชื่อ…….. 
สรุปแผนและการด าเนินงานโดยย่อคือ………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 15.1)  
        มีการตรวจการ โดยผลการประเมินสรุปได้คือ……………… และมีข้อคิดเห็นให้
ปรับปรุงคือ……….(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 15.2) ทั้งนี้ องค์กรได้น าเอกสารการ
ประเมินการตรวจการเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์เมื่อวันที่……………
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่  15.3) การใช้ประโยชน์ปรากฏในเอกสาร………. 
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 15.4)” 

 

 

 

ข้อที่ 16 การตรวจสอบ (Auditing) 

ความหมาย มีระบบการตรวจสอบ 

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

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายระบบการตรวจสอบภายในและระบบการตรวจสอบภายนอกขององค์กร 
เช่น มีการจัดท าแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดย มีแผนการตรวจสอบ ชื่อ
ผู้ตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์จากการตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการตรวจสอบ การเขียนอธิบายอาจเขียนในลักษณะนี้ 
      “ระบบการตรวจสอบภายใน ที่องค์กรได้ด าเนินการคือ……โดยบุคคลหรือองค์กร
ชื่อ…….. สรุปแผนและการด าเนินงานโดยย่อคือ………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 16.1)  
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        มีการตรวจสอบภายใน โดยผลการประเมินสรุปได้คือ……………… และมี
ข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงคือ……….(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 16.2) ทั้งนี้ องค์กรได้น า
เอกสารการประเมินการตรวจสอบภายในเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์เมื่อ
วันที่……………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 16.3) การใช้ประโยชน์ปรากฏใน
เอกสาร………. (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 16.4) 
        ระบบการตรวจสอบภายนอก ที่องค์กรได้ด าเนินการคือ……โดยบุคคลหรือองค์กร
ชื่อ…….. สรุปแผนและการด าเนินงานโดยย่อคือ………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 16.5)  
        มีการตรวจสอบภายนอก โดยผลการประเมินสรุปได้คือ……………… และมี
ข้อคิดเห็นให้ปรับปรุงคือ……….(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 16.6) ทั้งนี้ องค์กรได้น า
เอกสารการประเมินการตรวจสอบภายนอกเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์
เมื่อวันที่……………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 16.7) การใช้ประโยชน์ปรากฏใน
เอกสาร………. (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 16.8)” 
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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 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายระบบการประเมินผล เช่น มีการจัดท าแผนการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
โดย มีแผนการประเมินผล ชื่อผู้ประเมินผล สรุปประเมินผล และการใช้ประโยชน์จาก
การประเมินผล การเขียนอธิบายอาจเขียนในลักษณะนี้ 
      “องค์กรได้ด าเนินการประเมินผลเรื่องคือ……โดยบุคคลหรือองค์กรชื่อ…….. สรุป
แผนและการด าเนินงานโดยย่อคือ………(เอกสารอ้างอิงหมายเลขท่ี 17.1)  
        มีการประเมินผล โดยผลการประเมินสรุปได้คือ……………… และมีข้อคิดเห็นให้
ปรับปรุงคือ……….(เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 17.2) ทั้งนี้ องค์กรได้น าเอกสารการ
ประเมินผลเข้าประชุมเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์เมื่อวันที่……………(เอกสารอ้างอิง
หมายเลขท่ี 17.3) การใช้ประโยชน์ปรากฏในเอกสาร………. (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 
17.4)” 
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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 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายว่า มีการจัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน
ผลงาน รายงานการเงิน และรายงานการตรวจสอบประจ าปี สารจากผู้บริหาร วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย เป็นต้น และจัดท าขึ้นภายในเดือนเมษายน การเชียนอธิบายอาจเขียน
ในลักษณะนี้ “องค์กรมีรายงานประจ าปี…… โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
วัตถุประสงค์คือ…………สรุปการด าเนินงานคือ…………..สรุปผลงานคือ…………..
(เอกสารอ้างอิงหมายเลขท่ี 18.1) สรุปรายงานการเงิน (งบดุล) และรายงานการ
ตรวจสอบประจ าปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลขท่ี 11.4)” และจัดท าขึ้นภายในเดือน
เมษายน 
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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 

การอธิบาย/ตรวจ
ตามเกณฑ์ 

ต้องอธิบายว่า องค์กรมีโครงสร้างองค์กร ระบบงานที่เข้มแข็ง มีค่านิยมชัดเจน และมี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคงทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างไร การเชียนอธิบายอาจเขียนใน
ลักษณะนี้ 
“องค์กรมีการก าหนดข้อตกลงที่ส าคัญร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการท างาน เช่น 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย และค าขวัญ (รายละเอียดตาม
เอกสารข้อที่ 3-8) องค์กรมีโครงสร้างการท างานและ มีเจ้าหน้าที่ท างานประจ า
(รายละเอียดตามข้อ 10) มีแผนงานโครงการที่ชัดเจน (รายละเอียดตามข้อ 9) มีรายงาน
การเงิน การบัญชี และพัสดุครุภัณฑ์ที่ดี (รายละเอียดตามข้อ 11) มีระบบบริหารงานที่ดี 
(รายละเอียดตามข้อ 12-17) และสามารรายงานผลงานได้ (รายละเอียดตามข้อ 18) มี
สถานที่ตั้งอยู่ที่ ............ ซึ่งมีสัดส่วนแยกออกมาชัดเจน มีเงินทุนส ารองขององค์กรที่
สามารถด าเนินการได้อย่างน้อย.......เดือน/ปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 12.1) และมี
แนวทางทุนสนับสนุนในการด าเนินการในอนาคต โดย ..... (เอกสารอ้างอิงหมายเลขที่ 
12.2) 

 


