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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

คำ�นำ�

มาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (กลุ่มเด็ก/ 

คนพิการ) เป็นมาตรฐานกระบวนการเพื่อใช้ประเมินมาตรฐานการให้บริการแก่คนพิการในสถาบัน ทบทวน 

การทำางานของบุคลากร ตลอดจนองค์กรได้รับการพัฒนาในองค์รวม มาตรฐานฉบับนี้เป็นการปรับปรุงที่เน้น 

การมีส่วนร่วมจากผู้นำาองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมองที่นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเป็นระบบ 

คณะทำางานขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทุกคน ท่ีให้การสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ 

ที่มี ตลอดจนเอกสารต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดทำาเป็นคู่มือมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนา 

คนพิการฉบับนี้ขึ้นมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำา

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

มิถุนายน ๒๕๖๑
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ส�รบัญ

	 	 หน้�

ส่วนที่	๑	คว�มเป็นม�ของม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พและพัฒน�คนพิก�ร	 ๗

* ความเป็นมาของมาตรฐาน  ๗

* วัตถุประสงค์การจัดทำามาตรฐาน  ๘

* กรอบแนวคิดการปรับปรุงมาตรฐาน  ๘

* นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  ๘

* กระบวนการตรวจประเมินมาตรฐาน  ๑๓

ส่วนที่	๒	คำ�อธิบ�ยตัวชี้วัด	วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	 	 ๑๙

* หมวดที่ ๑ การบริหาร  ๒๓

* หมวดที่ ๒ การให้บริการ  ๔๓

* หมวดที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ    ๖๘
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ส่วนที่	๑  

คว�มเป็นม�ของม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พและพัฒน�คนพิก�ร 

ในสถ�นคุ้มครองและพัฒน�คนพิก�ร	

คว�มเป็นม�

ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ขณะน้ัน กำากับดูแลสถานสงเคราะห์เด็กพิการ/คนพิการ ๙ แห่ง สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา บ้านกึ่งวิถี  

๒ แห่ง ต่อมาภายหลังจึงเพิ่มศูนย์บริการบุคคลออทิสติกอีก ๒ แห่ง รวม ๑๓ แห่ง ได้รับการตรวจประเมิน 

มาตรฐานจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทุกแห่งแล้ว ยกเว้นศูนย์บริการบุคคลออทิสติกที่เพ่ิงจัดตั้ง 

ภายหลัง  ซ่ึงมาตรฐานสถานสงเคราะห์เด็กพิการ/คนพิการ และสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถี  

ได้ใช้มาตลอด ๘ ปีเศษที่ผ่านมา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ กำาหนดให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการ/คนพิการ และสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลา 

บ้านก่ึงวิถี  ให้อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเปล่ียนชื่อเป็น  

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านก่ึงวิถี และศูนย์พัฒนาศักยภาพ 

บุคคลออทิสติก ต้องมีการประเมินมาตรฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญต้องปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมกับสภาพ

ความเป็นจริงมากขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผลต่องานคนพิการในสถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการต่างๆ ค่อนข้างมาก ได้แก่

๑.  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติส่งเสริมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจน

ระเบียบและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องท่ีส่งผลต่อชีวิตคนพิการในด้านบวกมากขึ้นตามลำาดับ ซึ่งในที่นี้จะหมายรวมถึง

บริการในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการต่างๆ ไปพร้อมกัน

๒. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถจัดบริการให้คนพิการได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง

มากขึ้น ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา การกีฬา การฝึกอาชีพและการจ้างงาน การมีส่วนร่วมของคนพิการที่สังคม

เปิดโอกาสให้คนพิการมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม สภาวะของสังคมปัจจุบันหลายส่วนยังไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ด้วยสาเหตุจากข้อจำากัดทางด้านงบประมาณที่พอมีอยู่ในระดับหนึ่ง แต่การกระจายงบประมาณยังไม่ทั่วถึง 

เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบำาบัด พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา  

เป็นต้น ซ่ึงเป็นปัญหาของท้ังระบบแรงงานของประเทศ รวมถึงปัญหาท่ีครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเด่ียวจำานวนมาก 

ยังไม่พร้อมดูแลฟื้นฟูคนพิการ ทำาให้จำานวนคนพิการที่รอเข้าสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการมีมากหลายร้อยคน 

ดังน้ัน ด้วยสถานการณ์ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบต่อภายใน จึงทำาให้จำาเป็น

ที่หน่วยงานต่างๆ ต้องปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น โดยจะยังคงใช้กรอบมาตรฐานเดิมไว้  

แบ่งเป็น ๓ หมวด ได้แก่ หมวดบริหาร หมวดการให้บริการ และหมวดคุณภาพการให้บริการ
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มาตรฐาน
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วัตถุประสงค์ก�รจัดทำ�ม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พและพัฒน�คนพิก�ร

๑.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมจัดทำามาตรฐาน ตัวชี้วัด  เพื่อใช้วัดผลการปฏิบัติงาน  

เพื่อคนพิการได้อย่างมีคุณภาพ

๒.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและ 

สร้างเสริมการทำางานเป็นทีมและเป็นระบบ

๓. เพื่อนำาผลของการประเมินนำาสู่การปรับปรุง พัฒนาแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ

กรอบแนวคิดก�รปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พและพัฒน�คนพิก�ร

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงจัดทำามาตรฐานฯ มีดังนี้

๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

 พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑

๓. พระราชบัญญัติการศึกษาสำาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๕. ข้อกำาหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการจัดสวัสดิการ 

สังคม พ.ศ. ๒๕๕๐

นิย�มศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

“ม�ตรฐ�น” หมายถึง กิจกรรมในการวางข้อกำาหนดเกี่ยวเนื่องกับปัญหาสำาคัญที่มีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้น 

เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ที่มีใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำาคัญสูงสุดตามข้อกำาหนดที่วางไว ้

ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี และการบริการตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Standard Organization : ISO)

“ดัชนี/ตัวบ่งชี้	ตัวชี้วัด”	(Index/Indicator) หมายถึง เคร่ืองมือที่กำาหนดขึ้นในกระบวนการติดตาม

และประเมินผล เพื่อการตรวจสอบผลการดำาเนินงาน โดยให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ ในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ

“องค์ประกอบ” หมายถึง ส่วนย่อยที่อธิบายถึงดัชนี/ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบด้วยด้านต่างๆ  

ที่สำาคัญเป็นตัวกำาหนดเนื้อหาสาระ สะท้อนปัญหาของด้านนั้นๆ ที่ต้องการจะอธิบาย วัดความสำาเร็จ โดยทั่วไป

องค์ประกอบจะต้องใช้ตัวร่วมอธิบายหลายด้านเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงความก้าวหน้าความสำาเร็จของดัชนีนั้นๆ 
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มาตรฐาน
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“เกณฑ์”	(Criteria) หมายถึง ข้อกำาหนดในภาพรวมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติวิธีการดำาเนินงานและวิธี 

ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินคุณภาพ หรือการให้คุณค่ากับกลุ่มเป้าหมาย ที่มีลักษณะเป็นที่ยอมรับ

ว่ามีความเหมาะสมตามสภาพหรือคุณลักษณะที่ควรจะเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

“คนพิก�ร” หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม

ทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 

สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำาเป็นเป็นพิเศษ

ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม 

ทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำาหนด

“คนพิก�รรุนแรง” หมายถึง บุคคลซ่ึงมีข้อจำากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำาวันเนื่องจากมี

ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคล่ือนไหว การส่ือสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ 

หรือความบกพร่องอื่นใด ความบกพร่องนั้นรุนแรงจนสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวันได้น้อย หรือ 

ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำาวันได้ จนจำาเป็นต้องมีคนดูแลใกล้ชิด  ช่วยในเรื่องการอุ้ม ยก  

เคลื่อนย้าย รับประทานอาหาร

“ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พคนพิก�ร” หมายถึง การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการ 

ให้มีสภาพที่ดีขึ้น หรือดำารงสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีมีอยู่เดิมไว้ โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย์  

การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสทำางานหรือดำารงชีวิต 

ในสังคมอย่างเต็มศักยภาพ

“ก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิต” หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ 

การส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ การสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำารงชีวิตอิสระ มีศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และ

เสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการ

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

“หน่วยง�นของรัฐ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น 

กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ

“ก�รให้บริก�ร” หมายถึง การจัดบริการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกบัการสง่เสรมิ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖)

“ทีมสหวิช�ชีพ” หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ มีความรู้ ทักษะ และ 

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีแตกต่างกันมาทำางานร่วมกัน เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีระบบ และเป็น 

กระบวนการ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยจะมีการติดต่อส่ือสาร 

ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อการประเมินสภาพการณ์ของปัญหา และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งกระบวนการ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

รูปแบบการทำางานเครือข่ายแบบทีมสหวิชาชีพ แบ่งได้เป็น ๒ รูปแบบ ตามลักษณะการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. Interdisciplinary คือ การประสานความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

โดยใช้วิธีการส่งต่อข้อมูล และประสานขอทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้ในการดำาเนินงาน

ตามกระบวนการต่างๆ โดยไม่จำาเป็นต้องมีการประชุมร่วมกัน

๒. Multidisciplinary เป็นการประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อปรึกษาหารือกันในการระดมความคิดเห็น  

และกำาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ในกรณีสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี และ 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก องค์ประกอบของทีมสหวิชาชีพภายในหน่วยงาน ได้แก่ นักวิชาชีพไม่น้อยกว่า 

๓ คน ที่ทำาหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด เป็นปัจจุบัน นำาเข้าสู่การประเมินสภาวะด้านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ พฤติกรรม สังคม เพื่อประชุมร่วมกันกำาหนดแนวทางการพัฒนารายบุคคลหรือการดำาเนินการช่วยเหลือ 

(Intervention)

ในกรณีต้องใช้ทีมสหวิชาชีพจากภายนอกหน่วยงาน เช่น แพทย์ นักกิจกรรมบำาบัด นักแก้ไขการพูด 

เป็นต้น หน่วยงานเหล่านั้นจะทำาหนังสือ หรือประสานโดยวาจา เพื่อเชิญทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

เพื่อกำาหนดแนวทางการช่วยเหลือ ฟื้นฟู แก้ไขกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล ตลอดจนการมอบหมายให้แต่ละ 

หน่วยงานดำาเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

“แผนพัฒน�ร�ยบุคคล” หมายถึง แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)  

เป็นแผนการพัฒนาผู้ใช้บริการ โดยใช้กิจกรรม หรือกลุ่มกิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ของคนพิการ

โดยนักวิชาชีพ อย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ตามระยะเวลาที่กำาหนด การเรียน การทำางาน ทักษะชีวิตการทำางาน 

ร่วมกับผู้อ่ืน หรือการดำารงชีวิต โดยมีข้ันตอน วิธีการดำาเนินการ การสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง และมีการติดตาม 

ประเมินผล โดยผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (Client orientation) 

“แผนก�รฟื้นฟูร�ยบุคคล”	(Individual	Rehabilitation	Plan) หมายถึง การนำาผลการประเมิน 

ศักยภาพ ปัญหา ความต้องการจำาเป็นของผู้ใช้บริการ เพื่อจัดทำาเป้าหมาย และแผนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพ่ือนำาสู่ 

สมรรถภาพที่ดีขึ้น ด้วยกระบวนการวิธีการต่างๆ จากนักกายภาพ และนักวิชาชีพอื่น โดยร่วมกันจัดกิจกรรมฟื้นฟู 

สมรรถภาพสำาหรับคนพิการแต่ละราย หรืออาจจัดทำาเป็นกลุ่ม หากมีเป้าหมายท่ีคล้ายคลึงกัน สามารถดำาเนินการได้ 

ตามทรัพยากรท่ีมีอยู่ในหน่วยงานหรือที่สามารถประสานงานได้ มีการติดตามผล ประเมินผลตามระยะเวลา 

ที่กำาหนด 

“ก�รเย่ียมบ้�น” หมายถึง เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนา 

คนพิการบ้านกึ่งวิถี และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ไปบ้านของผู้ใช้บริการ โดยมีการกำาหนดวัตถุประสงค์

ของการเยี่ยมบ้าน ได้แก่

•  ระยะแรก เป็นการเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ได้มาก่อนหน้านั้น หรือสืบเสาะข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม การประเมินสภาพครอบครัว และชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ วินิจฉัย

ปัญหาความต้องการ การประเมินศักยภาพและข้อจำากัดของผู้ใช้บริการ ครอบครัวและผู้เก่ียวข้อง 

นำาสู่การกำาหนดเป้าหมายการทำางานกับผู้ใช้บริการ วางแผนให้ความช่วยเหลือ ระยะสั้น ระยะยาว
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

•  ระยะหลังการดำาเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือเมื่อดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูรายบุคคล หรือ

แผนพัฒนารายบุคคลแล้วมีการเปล่ียนแปลง หรือเมื่อต้องการส่งผู้ใช้บริการคืนสู่ครอบครัว ชุมชน  

จะเป็นการเยี่ยมบ้าน เพื่อประเมินสภาพความพร้อมในการรองรับผู้ใช้บริการกลับสู่วิถีชีวิตครอบครัว

ด้วยความปลอดภัย

“ก�รอุปก�ระ” หมายถึง การรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีท่ีอยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย หรือจำาเป็น

ต้องได้รับความช่วยเหลือ โดยแยกจากครอบครัวเป็นการชั่วคราวเพื่อการคุ้มครอง โดยรับบริการที่พักอาศัย 

อาหาร ยารักษาโรค การบริการที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตประจำาวันพ้ืนฐาน การให้คำาปรึกษา อบรมสั่งสอน 

แนะนำา แนะแนว ทั้งแบบพักอยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ หรือพักอยู่ในบ้านตนเองหรือญาติท่ีต้อง 

มีความปลอดภัย ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือสิ่งของจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตระยะหนึ่ง

“ก�รประส�นส่งต่อ” หมายถึง เป็นการส่งผู้ใช้บริการไปรับบริการยังหน่วยงานอื่นท่ีมีการจัดบริการ 

ไดต้รงตามความตอ้งการจำาเปน็ของผูใ้ชบ้รกิารทัง้หนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมกีารประเมนิสภาพปญัหา 

ความต้องการจำาเป็นของผู้ใช้บริการ และบริการนั้นเกินจากขอบเขตการจัดบริการของสถานคุ้มครองและพัฒนา

คนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก หรือเป็นการ

ประสานส่งต่อตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ โดย 

๑) รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และการประเมินสภาพปัญหาของผู้ใช้บริการ รวมถึงหลักฐาน เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

๒) สรุปการให้บริการที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการหรือหน่วยงาน จัดให้กับผู้ใช้บริการ บันทึก

เป็นเอกสารประกอบการประสานส่งต่อ

๓) ประสานทางโทรศัพท์ หรือประสานด้วยตนเอง หรือผ่านที่ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้หน่วย 

รับทราบถึงเหตุผล วัตถุประสงค์ในการประสานส่งต่อ และความต้องการจำาเป็นของผู้ใช้บริการ

๔) ชี้แจงต่อผู้ใช้บริการถึงความจำาเป็น ความเหมาะสมที่ต้องส่งต่อผู้ใช้บริการไปรับบริการยังหน่วยงาน 

ที่ส่งและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผู้ใช้บริการ

๕) ทำาหนังสือประสานส่งต่อ พร้อมสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือนำาส่งหน่วย

รับล่วงหน้า หรือพร้อมตัวผู้ใช้บริการ

๖) ติดตามผลการประสานส่งต่อ โดยประสานกับหน่วยรับเพื่อรับทราบผลการประสานส่งต่อ และเพื่อ

การให้ข้อมูลเพิ่มเติม หากบรรลุวัตถุประสงค์ของการประสานส่งต่อ สถานสงเคราะห์ต่างๆ สามารถ

ยุติการให้บริการได้

“ก�รส่งคืนครอบครัว	ชุมชน” หมายถึง การส่งผู้ใช้บริการที่ได้รับบริการจากสถานคุ้มครองและพัฒนา 

คนพิการกลับคืนสู่ครอบครัว หรือกลับไปอยู่ในบ้านของตัวเองหรือญาติ ในชุมชนหลังจากแก้ไขปัญหา หรือดำาเนินการ 

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการกลับไปอยู่กับครอบครัวอย่างเป็นปกติ โดยผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนส่งคืน

ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย

๑) การประเมินความพร้อมของผู้ใช้บริการในมิติของสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ การเรียน การประกอบ

อาชีพ การพร้อมจะอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกครอบครัว
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๒) การประเมินความพร้อมของครอบครัวที่จะรับผู้ใช้บริการกลับไปอยู่ด้วยในด้านสัมพันธภาพของ

สมาชิกครอบครัวกับผู้ใช้บริการ สวัสดิภาพและความปลอดภัยในบ้านและสภาพแวดล้อม ฐานะ

เศรษฐกิจ การอบรมเลี้ยงดู (กรณีเป็นเด็กและเยาวชนพิการ)

๓) การกำาหนดแนวทางการสนับสนุน เป้าหมายการสนับสนุนผู้ใช้บริการและครอบครัว ให้สามารถ

พึ่งพาตนเองได้ ดำาเนินชีวิตเป็นปกติ

“ก�รยุติก�รให้บริก�ร” หมายถึง การยุติการให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการภายในสถานคุ้มครอง 

และพัฒนาคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก โดยมี

การกำาหนดหลักเกณฑ์การยุติการให้บริการ โดยมีเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้

๑) ผู้ใช้บริการเสียชีวิต

๒) ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะรับบริการจากหน่วยงานที่รับบริการอยู่

๓) ผู้ใช้บริการได้รับการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์ และ/หรือดำาเนินการได้ 

ตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล (IRP) หรือแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และได้รับบริการครบถ้วน  

ผู้ใช้บริการสามารถอยู่ในครอบครัว ชุมชนได้ตามวิถีชีวิตปกติ หมายถึงมีโอกาสไปเรียน หรือมีโอกาส

ไปทำางาน หรือมีโอกาสไปมีครอบครัวใหม่ เป็นต้น

๔) ผู้ใช้บริการออกจากการดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและ

ไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้บริการได้เกินกว่า ๑ ปี

๔) หรืออื่นๆ ตามที่หน่วยงาน กำาหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะ

ทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี และศูนย์พัฒนา

ศักยภาพบุคคลออทิสติก ควรพิจารณาการยุติการให้บริการ โดยนักสังคมสงเคราะห์พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 

หรือทีมสหวิชาชีพภายในหน่วยงานจัดประชุมเพื่อพิจารณายุติการให้บริการ แจ้งให้ผู้ใช้บริการหรือญาติ หรือ 

ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยมีการจัดทำาสรุปรายงานการยุติการให้บริการ และเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือรายงาน 

ต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป

“สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับคนพิก�ร” หมายถึง สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้พิการหรือ

ทุพพลภาพ และคนชรา หมายถึง ส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติด 

หรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคารเพื่ออำานวยความสะดวกในการใช้อาคารสำาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชรา 

(กฎกระทรวงมหาดไทย : กฎกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกำาหนดสิ่งอำานวยความสะดวกในอาคารสำาหรับผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘)

“ก�รปรับสภ�พแวดล้อมสำ�หรับคนพิก�ร” หมายถึง การปรับสภาพแวดล้อม ขจัดข้อจำากัดอุปสรรค 

ของสภาพแวดลอ้มในท่ีอยูอ่าศยั ใหเ้อือ้ตอ่คนพกิารในการดำารงชีวติ ใชป้ระโยชน ์และปฏิบติักจิกรรมในชวีติประจำาวนั 

ในที่อยู่อาศัยได้โดยสะดวกและปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 

“ก�รดำ�รงชีวิตเป็นปกติ” หมายถึง คนพิการที่รู้ เข้าใจความพิการของตนเอง รู้ศักยภาพในการดำาเนิน 

ชีวิตประจำาวัน การใช้ชีวิตในบ้าน นอกบ้าน ตลอดจนการทำางานประกอบอาชีพ มีบทบาทหน้าท่ีในฐานะสมาชิก
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ของครอบครัว ชุมชน แก้ไขปัญหาชีวิต สามารถรับผิดชอบตนเองได้ตามวัย ตามศักยภาพ  ผู้ดูแล สมาชิก

ครอบครัวเข้าใจและยอมรับในการตัดสินใจของคนพิการในการอยู่ร่วมกัน 

“ก�รจ้�งง�นคนพิก�ร” หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำาหนดจำานวน 

คนพิการท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำางาน และจำานวนเงินท่ีนายจ้าง 

หรือเจา้ของสถานประกอบการจะตอ้งนำาสง่เข้ากองทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร เมือ่วนัที ่๒๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกำาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการท่ัวไป ท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ ๑๐๐ คนข้ึนไป ให้รับ 

คนพิการท่ีสามารถทำางานได้ไม่ว่าจะอยู่ตำาแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้าง ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน เศษของลูกจ้าง 

๑๐๐ คน หากเกิน ๕๐ คน จะต้องรับคนพิการเพิ่มอีก ๑ คน หากนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดไม่รับ 

คนพิการเข้าทำางาน จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี โดยคำานวณจาก 

อัตราตำ่าสุดของอัตราค่าจ้างข้ันตำ่าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานท่ีใช้บังคับหลังสุดในปีก่อนปีท่ีมีหน้าที่ 

ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระบวนก�รตรวจประเมินม�ตรฐ�น

กระบวนการประเมินมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนา 

คนพิการ ประกอบด้วย ๓ กระบวนงานใหญ่ ได้แก่ ๑) การจัดการของคณะผู้ตรวจประเมิน ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

และ ๓) เกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.	ก�รจัดก�รของคณะผู้ประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมิน หมายถึง บุคคล คณะบุคคลท่ีเป็นนักวิชาการและ/หรือเป็นนักวิชาชีพท่ีมีคุณสมบัติ 

ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำาหนด ได้แก่

นักวิช�ก�ร

๑) ผู้ ท่ีสอนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกในคณะสาขาที่ เ ก่ียวข้อง  เช่น  

คณะสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๒) ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัย การฝึกอบรมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

๓) ผู้ที่มีเวลามากเพียงพอต่อการตรวจประเมินมาตรฐานตามแผนที่กำาหนด

๔) สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นทีม

๕) ผู้ที่ผ่านการอบรมความรู้การตรวจประเมินมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 
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บทบ�ทหน้�ที่ผู้ตรวจประเมิน

ในการประเมินตามมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ คณะผู้ตรวจประเมินต้องมีบทบาท 

การประเมิน จัดเก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ด้วยความเป็นมิตรกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง โดย

๑) คณะผู้ประเมินต้องประชุมชี้แจง ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน วัตถุประสงค์

กระบวนการประเมินตามมาตรฐานและผลที่คาดว่าจะได้รับให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้เก่ียวข้อง

ได้ทราบ

๒) ดำาเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดแต่ละตัว  เพื่อยืนยันกับสภาพ 

ความเป็นจริงท่ีปรากฏ ถูกต้องตามรายงานการประเมินตนเองหรือ Self-Assessment Report (SAR)  

ของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นการสะท้อนความเป็นจริง

๓) ตรวจสอบกระบวนงาน ข้ันตอน วิธีการดำาเนินงาน บริการ โครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ตัวชี้วัดต่างๆ เป็นไปตามรายงานการประเมินตนเองหรือไม่ และมีความน่าเชื่อถือเพียงใด

๔) ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำารายงานการประเมินมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการ 

๕) รายงานผลการประเมินมาตรฐาน ส่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

องค์ประกอบของคณะผู้ตรวจประเมิน

คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ คณะผู้ตรวจประเมิน ๑ คณะ ควรมีผู้ตรวจประเมินจำานวนอย่างน้อย ๒ คน ต่อการตรวจหน่วยงาน  

๑ แห่ง ซึ่งต้องมีความพร้อมที่จะตรวจประเมินในที่ตั้งของหน่วยงานนั้น 

ระยะเวล�ในก�รตรวจประเมิน

การประเมินมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กำาหนดให้คณะผู้ตรวจประเมิน 

ตอ้งทำางานตรวจประเมนิเปน็ระยะเวลาอยา่งนอ้ย ๒ วนั ทำางานตอ่เนือ่งระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเวน้ 

ผู้ตรวจประเมินต้องการร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๒.	ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้ันตอนสำาคัญสำาหรับการตรวจประเมินมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการ เนื่องจากคณะผู้ตรวจประเมินมีระยะเวลาจำากัด และต้องตรวจสอบหลักฐานที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัด

แต่ละตัว เพื่อเป็นการยืนยันการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามสภาพที่เป็นจริง ซึ่งการเก็บข้อมูลมีหลายวิธีการดังนี้

๑) การศึกษาจากเอกสาร แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่

   – รายงานผลการประเมินตนเอง

   – แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการต่างๆ หรือแผนปฏิบัติงานประจำาปี

   – แผนผัง โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

   – รายงานประจำาปีของหน่วยงาน

   – แผนพัฒนาบุคลากร

   – รายงานการประชาสัมพันธ์และศูนย์เรียนรู้

   – รายงานผลการดำาเนินโครงการต่างๆ 

   – รายงานการประชุมทีมสหวิชาชีพ 

   – รายงานการประชุมประจำาเดือนและรายงานต่างๆ เช่น รายงานเหตุการณ์ประจำาวัน รายงาน 

การเบิก-จ่ายพัสดุ ของใช้ผู้ใช้บริการ รายงานการเงินของหน่วยงาน เป็นต้น

   – รายงานผลการติดตามประเมินผลผู้ใช้บริการที่กลับสู่ครอบครัว ชุมชน

   – รายงานผลการประเมินผลและรายงานการประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น

๒) การสัมภาษณ์  โดยผู้ตรวจประเมินจะดำาเนินการสอบถามเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทุกระดับ 

โดยการสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ บันทึกผลการสัมภาษณ์ และพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

แหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดซึ่งการสัมภาษณ์จะเป็นลักษณะการสัมภาษณ์เจาะลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม

และอาจมีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยมีการขออนุญาตบันทึกเทปไว้เป็นหลักฐาน

๓) การสังเกต เป็นวิธีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากปฏิกิริยาท่าทางของผู้ใช้บริการ หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

ในสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ ขณะเวลาหนึ่งและจดบันทึก โดยไม่ต้องสัมภาษณ์ เช่น แหล่งข้อมูล 

ที่เป็นสภาพกายภาพหรือบริบทแวดล้อมของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ หรือ 

อาจจะสังเกตการจัดกิจกรรมกับผู้ใช้บริการที่อยู่ในขณะนั้น

๔) การสำารวจกายภาพในหน่วยงาน ได้แก่ อาคารเรือนนอน ห้องนำ้า ห้องส้วม โรงครัว บริเวณที่ 

รับประทานอาหาร การเก็บอาหารสด/แห้ง/เครื่องปรุงรส ที่ตั้งถังแก๊ส การกำาจัดขยะมูลฝอย  

นำ้าเสีย ทางลาด ทางเดิน ไฟส่องสว่าง อาคารพยาบาล ห้องแยกผู้ป่วย อาคารฝึกกิจกรรมหรืออาชีพ 

นันทนาการต่างๆ ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เวรยาม เป็นต้น

ข้ันตอนก�รประเมินม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พและพัฒน�คนพิก�ร จะแบ่งเป็น ๓ ข้ันตอนใหญ่ 

ได้แก่

๑) ก่อนการตรวจประเมิน

๒) ระหว่างการตรวจประเมิน

๓) ภายหลังการประเมิน

โดยมีขั้นตอนย่อย ดังนี้



16

มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ก่อนก�รตรวจประเมิน
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ระหว่�งก�รตรวจประเมิน
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ภ�ยหลังก�รประเมิน

ก�รติดต�มผลก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พและพัฒน�คนพิก�รฯ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ควรจัดทำาแผนพัฒนาการคุ้มครองสวัสดิภาพและ

พัฒนาคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมิน  

ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องที่ได้คะแนนน้อยเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องมีกรอบเวลาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขพอสมควร

๓.	เกณฑ์ก�รประเมิน

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการต้องผ่านเกณฑ์การประเมินโดยได้คะแนนระดับคุณภาพ ดังนี้

ผลคะแนนระดับคุณภาพแต่ละข้อต้องมากกว่า ๐

๑) ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพแต่ละด้าน     คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕

๒) ผลรวมคะแนนระดับคุณภาพทั้ง ๓ หมวด     คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ท่ีได้รับรองมาตรฐาน จะต้องได้คะแนนผลการประเมินท้ัง ๓ หมวด 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ โดยแบ่งเป็น

“ระดับผ่าน”     ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

“ระดับดี”     ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

“ระดับดีมาก”    ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ส่วนที่	๒ 

คำ�อธิบ�ยตัวชี้วัด	วิธีประเมิน	และก�รตรวจสอบหลักฐ�น

ส่วนท่ี ๒ จะเป็นการอธิบายตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมให้ชัดเจนในแต่ละประเด็นของตัวชี้วัด และให้คำาอธิบาย 

วิธีการตรวจประเมินของแต่ละตัวชี้วัดท่ีต้องมีหลักฐานประกอบ พร้อมกับการกำาหนดจำานวนคะแนนของแต่ละ 

ตัวชี้วัดได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หมวดที่	๑	ก�รบริห�ร

๑.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

๑.๒ นโยบาย 

๑.๓ แผนงาน โครงการ 

๑.๓.๑ การดำาเนินงาน แผนงาน โครงการ 

๑.๓.๒ การปรับปรุงแผนงาน โครงการ 

๑.๔ โครงสร้างบทบาทหน้าที่ 

๑.๕ การประเมินผล

๑.๕.๑ การประเมินผลผู้ใช้บริการ

๑.๕.๒ การประเมินผลโครงการและกิจกรรม 

๑.๖ การประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 

๑.๖.๑ คุณสมบัติของบุคลากรผู้ให้บริการ 

๑.๖.๒ การประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่

๑.๖.๓ การพัฒนาบุคลากร

๑.๗ การสร้างขวัญและกำาลังใจบุคลากรผู้ให้บริการ

๑.๘ การประชาสัมพันธ์และศูนย์เรียนรู้ความพิการ

๑.๙ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ 

๑.๑๐ การเงินและบัญชี

๑.๑๑ พัสดุ ครุภัณฑ์

๑.๑๒ สภาพแวดล้อมและสิ่งอำานวยความสะดวก

๑.๑๓ การสนับสนุนการทำางานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

หมวดที่	๒	ก�รให้บริก�ร

๒.๑ มีการกำาหนดบริการของหน่วยงานที่ชัดเจน

๒.๒ กระบวนการให้บริการ 

๒.๓ การคัดกรองและวางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล (IRP) 

๒.๔ งานพยาบาลและเฝ้าระวังโรค 

๒.๔.๑ งานพยาบาลและเฝ้าระวังโรค 

๒.๔.๒ งานป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน 

๒.๔.๓ งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

๒.๕ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

๒.๖ การให้บริการด้านการศึกษา 

๒.๗ กีฬาและนันทนาการ

๒.๘ อาชีวบำาบัด

๒.๙ การส่งเสริมพัฒนาการ

๒.๑๐ การฝึกทักษะทางสังคม

๒.๑๑ การเตรียมความพร้อมการจ้างงาน

๒.๑๒ การเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการก่อนส่งคืนครอบครัว-ชุมชน

๒.๑๓ การให้การอุปการะ 

๒.๑๓.๑ การอุปการะเลี้ยงดู

๒.๑๓.๒ ที่พักอาศัยและอุปกรณ์เครื่องใช้ในที่พัก

๒.๑๓.๓ อาหารและนำ้าดื่ม

๒.๑๓.๔ สุขาภิบาลอาหารและการดูแลความสะอาด

๒.๑๓.๕ ความปลอดภัย

๒.๑๔ การยุติการให้บริการ

๒.๑๕ การดูแลผู้ใช้บริการระยะสุดท้ายของชีวิต
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

หมวดที่	๓	คุณภ�พก�รให้บริก�ร

๓.๑ การให้บริการในกรอบเวลาที่กำาหนด

๓.๒ การติดตามผลการทำางานอย่างต่อเนื่อง

๓.๓ การประเมินความพึงพอใจ

๓.๔ บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ตารางการตรวจประเมินมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 

ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

หมวดที่ ๑ การบริหาร และ หมวดที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ จะตรวจประเมินตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำาหนด 

ส่วนหมวดที่ ๒ การให้บริการ ให้ตรวจประเมินตามบริการที่สถานคุ้มครองฯ ได้จัดบริการไว้จริง ดังนี้

เครื่องหมาย  หมายถึง สถานคุ้มครองฯ ได้มีการจัดบริการไว้

เครื่องหมาย  หมายถึง สถานคุ้มครองฯ ไม่มีการจัดบริการไว้

๑

(เฉพาะหมวดที่ ๒) 
บาน 

เฟองฟา 

บาน 

 นนทภูม ิ

บาน

ราชาวด ี

(หญิง) 

บาน

ราชาวด ี

(ชาย) 

พระประแดง  บางปะกง การุณยเวศน ราชบรุี อุบลฮักแพง 

๒.๑ มีการกาํหนดบริการของ

หนวยงานที่ชัดเจน 
         

๒.๒ กระบวนการใหบริการ          
๒.๓ การคัดกรองและวางแผน 

การฟนฟูสมรรถภาพ

รายบุคคล (IRP) 
         

๒.๔ งานพยาบาลและเฝา

ระวังโรค 
         

๒.๕ การฟนฟูสมรรถภาพ  

คนพิการ 
         

๒.๖ การใหบริการ

ดานการศึกษา 
         

๒.๗ กีฬาและนันทนาการ          
๒.๘ อาชวีบําบัด          
๒.๙ การสงเสริมพัฒนาการ          
๒.๑๐ การฝกทกัษะทางสังคม          
๒.๑๑ การเตรียมความพรอม

การจางงาน 
         

๒.๑๒ การเตรียมความพรอม

ผูใชบริการกอนสงคืน

ครอบครัว-ชุมชน 
         

๒.๑๓ การใหการอุปการะ 

๒.๑๓.๑ การอุปการะเล้ียงดู 

(เฉพาะ) ๓) ผูใชบริการสามารถ 

ทํากิจวตรประจําวัน

ได 

         

๒.๑๔ การยุติการใหบริการ          
๒.๑๕ การดูแลผูใชบริการ

ระยะสุดทายของชีวิต 
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

หมวดที่	๑	ก�รบริห�ร

๑.๑	วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ตัวชี้วัด

๑. มีการกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ

๒. เจ้าหน้าที่ทุกคน รู้ เข้าใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อทิศทางของหน่วยงาน

คำ�อธิบ�ย

๑)  มีการกำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒) ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกคนรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายวิสัยทัศน์และพันธกิจได้ ด้วยการอธิบาย 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน และอธิบายขยายความ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ถูกต้อง และมีความสอดคล้องต้องกัน เช่น การอธิบายความหมาย 

ของคำา กลุ่มคำา ประโยคในวิสัยทัศน์ เช่น “คุ้มครองสิทธิ” “บริการ” “คุณภาพชีวิต” เป็นต้น

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาความสอดคล้องของวิสัยทัศน์และ 

พันธกิจของหน่วยงานกับกรมส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

•  วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานสอดคล้อง

กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑

๒. สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่หน่วยงาน โดย

การสุ่มตัวอย่างฝ่ายละ ๑ คน รวม ๒ คน

 

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) ทำาไมหน่วยงานต้องมีวิสัยทัศน์ 

๒) ท่านเข้าใจวิสัยทัศน์ของหน่วยงานอย่างไร

๓) พันธกิจของหน่วยงาน

๔) บทบาทหน้าที่ของผู้ให้สัมภาษณ์

•  กรณีสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 

 - ต้องตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

•  กรณีสัมภาษณ์แม่ครัว เจ้าหน้าที่รักษา 

ความปลอดภัย

 - ควรตอบได้ว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร

มีอะไรบ้าง

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

 - ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๐ คะแนน

๔
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๑.๒	นโยบ�ย	

ตัวชี้วัด

๑. มีการกำาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ

๒. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกระดับและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รู้ เข้าใจ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับรู้ เข้าใจ นโยบายของหน่วยงานจากผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ 

อย่างถูกต้องตรงกัน

คำ�อธิบ�ย

๑) ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ ได้กำาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

๒) จัดประชุมช้ีแจงนโยบายของหน่วยงานให้เจ้าหน้าท่ีได้รู้ เข้าใจ นโยบายของหน่วยงาน เช่น นโยบาย 

การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ในหน่วยงาน นโยบายส่งเสริมทักษะทางสังคมให้คนพิการ นโยบายการส่งเสริม 

การจ้างงานตามมาตรา ๓๓ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้น

๓) เจ้าหน้าที่ทุกระดับรู้ เข้าใจนโยบาย และอธิบายนโยบายของหน่วยงานได้ถูกต้อง

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากนโยบายของหน่วยงาน 

และพิจารณาความสอดคล้องของ

นโยบายกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ

•  รายงานการประชุมประจำาเดือนของ 

หน่วยงานที่ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ 

ชี้แจงนโยบายของหน่วยงานไว้ชัดเจน 

หรือมีเอกสารชี้แจงนโยบายของผู้ปกครอง

สถานคุ้มครองฯ

๑

๒. สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 

โดยการสุ่มตัวอย่างทุกฝ่ายรวมกัน ๒ คน
ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) หน่วยงานเรามีนโยบายปีที่ผ่านมา 

และปีนี้ อะไรบ้าง 

๒) ท่านเข้าใจนโยบายของหน่วยงานปีนี้

อย่างไร

๓) นโยบายปีนี้ประสบผลสำาเร็จหรือไม่

เพราะอะไร

 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 - ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๐ คะแนน

๔
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๑.๓	แผนง�น	โครงก�ร

๑.๓.๑	ก�รดำ�เนินง�น	แผนง�น	โครงก�ร

ตัวชี้วัด

๑. มีการกำาหนดแผนงาน โครงการประจำาปี

๒. สามารถดำาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปธรรมจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานที่สามารถดำาเนินการ

ได้ตามตัวชี้วัดที่กำาหนด

คำ�อธิบ�ย

๑) มีแผนงาน โครงการประจำาปีของหน่วยงานโดยกำาหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ 

ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา  

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ในระยะเวลา ๑ ปี ตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ของ 

กลุ่มเป้าหมายในหน่วยงาน และสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวม 

(ตัวอย่�งแผนปฏิบัติง�นประจำ�ปีของหน่วยง�น	ปีงบประม�ณ	๒๕๖๐)

แผนง�นประจำ�ปี	สถ�นคุ้มครองและพัฒน�คนพิก�ร..........	ปี	งบประม�ณ	๒๕๖๐

โครงก�ร/

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่ม

เป้�หม�ย

ระยะเวล� งบประม�ณ ผู้รับ

ผิดชอบต.ค.-	

ธ.ค.

ม.ค.-

มี.ค.

เม.ย.-

มิ.ย.

ก.ค.-

ก.ย.

(เดิมใช้ไตรมาสที่ ๑ และ ๒)

๒) หน่วยงานสามารถดำาเนินการได้ตามแผนงาน โครงการ และตัวชี้วัดร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาแผนงาน โครงการประจำาปี

ของหน่วยงาน

•  แผนงานโครงการประจำาปี
๑

๒. พิจารณาจากผลการดำาเนินงาน 

ตามแผนงานโครงการของหน่วยงาน 

ที่มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด  

และคำานวณเป็นร้อยละ 

•  รายงานผลการดำาเนินงานโครงการต่างๆ  

ของหน่วยงาน และผลการประเมินตามตัวชี้วัด

ของโครงการต่างๆ 

ผลประเมินจากโครงการต่างๆ และเปรียบเทียบ

กับตัวชี้วัด

 - ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๐ คะแนน

๔

๑.๓.๒	ก�รปรับปรุงแผนง�น	โครงก�ร	

ตัวชี้วัด	

มีการปรับปรุงแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมร่วมกันของผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ในฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

วัตถุประสงค์	เพื่อให้หน่วยงานได้ปรับปรุง พัฒนาโครงการ หรือกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วม 

ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ซึ่งผลลัพธ์การปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม คาดหวังจะก่อให้เกิด

นวัตกรรมของหน่วยงาน

คำ�อธิบ�ย

๑) การปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมจะมาจากผลลัพธ์และผลประเมินการดำาเนินงาน 

ตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านมา หรือปรับปรุงจากข้อเสนอแนะตามรายงาน

ผลการดำาเนินงาน

๒) การปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม จะมาจากการประชุมของผู้บริหารและ 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเดิม และออกแบบ 

รูปแบบงานหรือกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. อ่านและวิเคราะห์รายงานผลการดำาเนินงาน

ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

•  รายงานผลการดำาเนินงาน โครงการต่างๆ  

ของหน่วยงานย้อนหลัง ๑ ปี เพื่อให้เห็น

การปรับปรุง 

–

๒. อ่านและวิเคราะห์รายงานการประชุม  

การประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

•  รายงานผลการประชุมเจ้าหน้าที่ว่าด้วย 

การประเมินผลแผนงาน โครงการ 

หรือกิจกรรม และผลการปรับปรุงแผนงาน 

โครงการ หรือกิจกรรมที่นำาไปสู่การพัฒนา

เชิงนวัตกรรม

–

ผลการประเมินโครงการ

 - เกิดนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ ๒ ชิ้น/

เรื่อง ได้ ๕ คะแนน

 - เกิดนวัตกรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ชิ้น/

เรื่อง ได้ ๓ คะแนน

 - ไม่มีนวัตกรรม ได้ ๐ คะแนน

๕

๑.๔	โครงสร้�งบทบ�ทหน้�ที่	

ตัวชี้วัด

๑. มีการกำาหนดโครงสร้างหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ฝ่าย และกำาหนดบทบาทหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคน 

เป็นลายลักษณ์อักษร

๒. เจ้าหน้าที่รู้ เข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์	เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรู้ เข้าใจ โครงสร้างของหน่วยงาน และสามารถอธิบายบทบาท หน้าท่ี  

ของตนเองที่มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างของหน่วยงานได้ถูกต้อง

คำ�อธิบ�ย	

๑) มีการเขียนระบุโครงสร้างหน่วยงานอย่างน้อย ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสวัสดิการสังคม 

๒) มีการเขียนระบุบทบาทหน้าที่และลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษร

๓) เจ้าหน้าท่ีร้อยละ ๙๐ ของจำานวนเจ้าหน้าที่ท้ังหมด สามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเอง  

กับโครงสร้างของหน่วยงานได้ถูกต้อง
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาโครงสร้างของหน่วยงาน 

มีอย่างน้อย ๒ ฝ่าย 

•  โครงสร้างของหน่วยงานมีอย่างน้อย 

๒ ฝ่ายที่สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน
๑

๒. สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่ โดยการสุ่ม

ตัวอย่างฝ่ายละ ๑ คน รวม ๒ คน 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

๑) คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ตามตำาแหน่ง

๒) บทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓) อธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเองและ/หรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความสัมพันธ์ 

เชื่อมโยงกับโครงสร้างหน่วยงาน 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

 - ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้ ๐ คะแนน

๔

๑.๕	ก�รประเมินผล

๑.๕.๑	ก�รประเมินผลผู้ใช้บริก�ร	

ตัวชี้วัด	

๑. มีการติดตามและประเมินผลผู้ใช้บริการตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

๒. สามารถดำาเนินการได้ตามจำานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับจากการจัดทำา IDP ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับหลักประกันพื้นฐาน เพื่อการคัดกรอง วิเคราะห์ วางแผน

พัฒนารายบุคคล และสามารถดำาเนินการได้ตาม IDP ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

คำ�อธิบ�ย	

๑) มีระบบและวิธีการติดตามและประเมินผลผู้ใช้บริการตามแผน IDP โดยทีมสหวิชาชีพ 

และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒)  ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับการจัดทำา  IDP และหน่วยงานสามารถดำาเนินการได้ตามแผน 

ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากรายงานการติดตามและประเมินผล 

ผู้ใช้บริการของทีมสหวิชาชีพ 

•  รายงานผลการตดิตามและประเมนิผล

ตาม IDP ของทีมสหวิชาชีพ
๑

๒. สัมภาษณ์กลุ่มทีมสหวิชาชีพ รวม ๒ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) ระบบการติดตาม ประเมินผลผู้ใช้บริการ 

ของทีมสหวิชาชีพ

๒) วิธีการจัดทำาแผน IDP

๓) ผลท่ีเกิดข้ึนกับผู้ใช้บริการเชิงปริมาณและคุณภาพ

(จำานวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการจัดทำา IDP 

และจำานวนผู้ใช้บริการที่ได้ดำาเนินการตามแผน)

๔) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

๕) ปัญหาและอุปสรรค

๖) ข้อเสนอแนะ

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์ 

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 - ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ได้ ๐ คะแนน

๔

๑.๕.๒	ก�รประเมินผลโครงก�รและกิจกรรม	

ตัวชี้วัด

๑. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ

๒. มีการนำาผลการประเมินมาวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหาซำ้า ร้อยละ ๗๐ 

ข้ึนไป ของโครงการที่ดำาเนินการแล้ว

วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้มีการประเมินผล และนำาผลการประเมินมาปรับใช้ในระยะต่อไป

คำ�อธิบ�ย

๑. หน่วยงานต้องกำาหนดตัวช้ีวัดท่ีเป็นท่ียอมรับในแผนงาน โครงการ กิจกรรม ร้อยละ ๗๐  

ข้ึนไปของโครงการต่างๆ ที่อยู่ในแผนงานโครงการประจำาปี 

๒. หน่วยงานต้องมีการสร้างเคร่ืองมือการประเมินผลทุกโครงการที่กำาหนดตัวช้ีวัด เช่น 

แบบสอบถาม ประเด็นสัมภาษณ์ และวางแผนการประเมินผลไว้ชัดเจน

๓. ภายหลังการประเมินผลต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและ/หรือประเมินผลท่ีระบุถึงปัญหา  

อุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำาเนินโครงการ

๔. มีการระบุถึงผลการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแผนงานโครงการปีนี้  เมื่อเปรียบเทียบกับ 

แผนงาน โครงการปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปของโครงการในปีนี้
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณารายงานการประเมินผลโครงการ 

หรือกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ

•  รายงานการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมตามแผนงาน โครงการ ๑

๒. พิจารณาจากรายงานการประเมินผล 

การดำาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  

ของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับรายงาน

ประเมินผลการดำาเนินโครงการปีนี้  

ได้เกิดการปรับปรุง แก้ไขสาระ รายละเอียด

ของโครงการต่างๆ จำานวน..........โครงการ/

กิจกรรม แล้วคำานวณเป็นร้อยละ

•  รายงานการประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบ 

กับรายงานผลการดำาเนินโครงการต่างๆ  

ในปีนี้ ได้เกิดการปรับปรุงแก้ไขสาระ 

รายละเอียดของโครงการต่างๆ ได้

จำานวน ..... โครงการ/กิจกรรม 

แล้วคำานวณเป็นร้อยละ

การคำานวณโครงการ/กิจกรรม 

ที่มีการปรับปรุง แก้ไข

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๐ คะแนน

๔

๑.๖	ก�รประเมินสมรรถนะของเจ้�หน้�ที่

๑.๖.๑	คุณสมบัติของบุคล�กรผู้ให้บริก�ร	

ตัวชี้วัด	

บุคลากรผู้ให้บริการมีคุณวุฒิการศึกษาและ/หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำาแหน่ง บทบาท

หน้าที่ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์	เพ่ือเป็นหลักประกันให้คนพิการในหน่วยงาน พึงได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ  

จากบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่

คำ�อธิบ�ย

๑) เจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาตรงตามตำาแหน่ง บทบาทหน้าท่ี และ/หรือผ่านการฝึก

อบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง

๒) มีประสบการณ์ตรงกับการทำางานที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการทำางานเป็นไปอย่าง 

ถูกต้องตามหลักการทำางานในบทบาทนั้น
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน •  แฟ้มประวัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน ระบุถึง 

วุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์การฝึกอบรม 

ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่

๑

•  คุณสมบัติถูกต้อง ตรงตามบทบาทหน้าที่

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปได้ ๓ คะแนน 

 - ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปได้ ๒ คะแนน 

 - น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๐ คะแนน

๔

๑.๖.๒	ก�รประเมินสมรรถนะของเจ้�หน้�ที่	

ตัวชี้วัด

๑. มีการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่   โดยเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ  

ตามระเบียบแบบการประเมินของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๒. มีระบบการพิจารณาสมรรถนะและการเลื่อนขั้นตามระเบียบและวิธีการของกรมส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๓. มีกฎ หรือระเบียบ หรือมาตรการให้รางวัล หรือลงโทษต่อบุคลากรที่ชัดเจน และสามารถ

บังคับใช้ได้ 

วัตถุประสงค์	เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเช่ือม่ันความเป็นธรรมาภิบาลของระบบการพิจารณาความดี 

ความชอบตามตำาแหน่ง

คำ�อธิบ�ย

๑) การประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ควรมาจากการมีส่วนร่วมพิจารณาภายในฝ่ายกับ 

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ ตลอดจนต้องใช้แบบประเมินของกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นหลัก

๒)  ต้องมีระบบและหลักเกณฑ์การพิจารณาสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการเล่ือนข้ัน 

ตามความสามารถของแต่ละคน และต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

๓) ต้องมีระเบียบหรือมาตรการให้รางวัลหรือลงโทษที่ชัดเจน
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาแบบประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่

ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ 

•  แฟ้มการประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่

ทุกคน ๑

๒. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเลื่อนขั้น 

ตามความสามารถและระเบียบการเลื่อนขั้น

ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ 

•  เอกสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา 

ผลงานของเจ้าหน้าที่
๑

๓. ระเบียบการพิจารณาการลงโทษ •  เอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัล

และการลงโทษ
๑

๑.๖.๓	ก�รพัฒน�บุคล�กร

ตัวชี้วัด

๑. มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยดำาเนินขั้นตอนสำารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เร่ืองการ 

ฝึกอบรม

๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีได้เพ่ิมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ  

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์	เพ่ือให้หน่วยงานตระหนักและเห็นความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

คำ�อธิบ�ย

๑. หน่วยงานมีการจัดประชุมพิจารณาคัดกรองบุคลากร หรือผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ  

เป็นผู้พิจารณาคัดกรองบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสม ท้ังของกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานภายนอก

๒. เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีได้รับการอบรม มีการถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม 

ในรูปแบบที่ เป็นทางการ  เช่น การประชุมประจำาเดือน หรือการนำาเสนอรายงาน 

ผลการอบรมเพื่อหมุนเวียนกันอ่าน 
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

(ถ้ามี)

•  แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน (ถ้ามี)
–

๒. พิจารณารายงานการประชุมประจำาเดือน 

ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสรุปผล 

การอบรมหรือรายงานผลการอบรม 

ของเจ้าหน้าที่ 

•  รายงานการประชุมที่เกี่ยวกับการถ่ายทอด 

ความรู้ที่เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมหรือรายงาน

ผลการอบรมจากเจ้าหน้าที่
๑

๓. สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที ่

โดยการสุ่มตัวอย่าง ๒ คน

ประเด็นการสัมภาษณ ์

๑) ในรอบปีที่ผ่านมาได้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรใดบ้าง ผลเป็นอย่างไร

๒) เหตุที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม

๓) การถ่ายทอดบทเรียนกับบุคลากรอื่นๆ  

หรือมีการถอดบทเรียนอะไรบ้าง

๔) ภายหลังการฝึกอบรม หรือเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  

ได้ประยุกต์ใช้ความรู้อะไรบ้าง

๕) ผลงานเด่นอะไรบ้างที่เป็นผลโดยตรง 

จากการอบรม 

(ยกตัวอย่าง)

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

 - ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๐ คะแนน

๔

๑.๗	ก�รสร้�งขวัญและกำ�ลังใจบุคล�กรผู้ให้บริก�ร	

ตัวชี้วัด

๑. การตรวจสุขภาพประจำาปี 

๒. มีสวัสดิการเพิ่มเติมของหน่วยงานที่จัดให้ได้ เช่น เสื้อผ้า อาหาร 

๓. มีแนวทางส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อผลสำาเร็จของงานอาชีพแห่งตน

๔. มีช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนประจำาปี 

วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

คำ�อธิบ�ย	

๑. มีการตรวจสุขภาพประจำาปี สำาหรับเจ้าหน้าท่ีทุกคน ท้ังน้ีเพ่ือการคัดกรอง ดำาเนินการรักษา ส่งเสริม 

สุขภาพ และป้องกันโรค 

๒. มีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมของหน่วยงานตามความเหมาะสม เช่น เส้ือผ้า อาหารกลางวัน หรืออ่ืนๆ 

๓. มีการจัดประกวดแข่งขัน การให้รางวัลด้วยวิธีการอื่นใดสำาหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำางานได้สัมฤทธิผล

ชัดเจน

๔. มีการกำาหนดช่วงเวลาเพื่อการพักผ่อนประจำาปี

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาผลการตรวจสุขภาพประจำาปี •  แฟ้มผลการตรวจสุขภาพประจำาปีของเจ้าหน้าที ่

ทุกคน หรือรูปถ่ายการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่
๑

๒. การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ปกครอง 

สถานคุ้มครองฯ หรือเจ้าหน้าที ่

ที่รับผิดชอบ ๑ คน 

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) มีสวัสดิการของหน่วยงานเพิ่มเติม 

ที่จัดให้ได้

๒) มีแนวทาง ส่งเสริมความภาคภูมิใจ 

ต่อผลสำาเร็จงานอาชีพแห่งตน

๓) มีช่วงเวลาเพื่อการพักผ่อนประจำาปี

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์ 

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

(ข้อละ ๑ คะแนน)

๓

๑.๘	ก�รประช�สัมพันธ์และศูนย์เรียนรู้คว�มพิก�ร	

ตัวชี้วัด

๑. มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการ เช่น สิทธิคนพิการ การดูแล 

คนพิการเจตคติของสังคมต่อคนพิการ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เอกสาร 

การออกหน่วยเคลื่อนที่

๒. มีศูนย์เรียนรู้ความพิการที่สามารถส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายด้วยกิจกรรมต่างๆ 

ได้อย่างถูกต้อง 

๓. มีหน่วยงาน คณะบุคคล เข้ารับรู้ เรียนรู้ ท้ังจากข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม อย่างน้อย ๒ คณะต่อเดือน

วัตถุประสงค์	เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ

เรื่องคนพิการและผลกระทบ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

คำ�อธิบ�ย	

๑) มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับความพิการ เช่น สิทธิและบริการ 

ท่ีเก่ียวข้องกับคนพิการด้านสุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน การมีส่วนร่วมในสังคม กฎหมาย 

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ การดูแลคนพิการ และเจตคติของสังคม

ต่อคนพิการ ผ่านช่องทางการสื่อสาร อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่  เว็บไซต์  เฟซบุ๊ก เอกสาร  

การออกหน่วยเคลื่อนที่

๒) มีการจัดต้ังและดำาเนินการศูนย์เรียนรู้ความพิการ สำาหรับบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ  

ท่ีสนใจความรู้การดูแลคนพิการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พระราชบัญญัติต่างๆ และบริการ

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๓) หน่วยงานมีการกระตุ้นให้สังคมสนใจ มาศึกษาดูงานอย่างน้อยเดือนละ ๒ คณะ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาเนื้อหาและช่องทางการสื่อสาร 

ที่ประกอบด้วย เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เอกสาร

เผยแพร่ และการออกหน่วยเคลื่อนที่ 

•  ช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

และเนื้อหามีคุณภาพ
๐.๕

•  เนื้อหามีคุณภาพ ๐.๕

๒. พิจารณาการมีศูนย์เรียนรู้ เนื้อหา  

วิธีการนำาเสนอด้วยสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

•  การมีศูนย์เรียนรู้ความพิการ

•  เนื้อหาสาระความรู้ 

•  สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓

๓. มีบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน เข้าร่วม

ศึกษาเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ ๒ คณะ

•  สมุดเยี่ยมหรือภาพถ่าย
๑

๑.๙	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริก�ร	

ตัวชี้วัด

๑. มีการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถนำามาใช้อ้างอิง  

เพื่อการปฏิบัติงานได้ 

๒. มีผู้รับผิดชอบข้อมูลผู้ใช้บริการที่ชัดเจน

๓. มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลของผู้ใช้บริการ 

วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นข้อมูลผู้ใช้บริการที่เป็นปัจจุบันและนำาสู่การฟื้นฟู พัฒนา และส่งคืนครอบครัว
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

คำ�อธิบ�ย	

๑. มีการจัดทำาข้อมูลผู้ใช้บริการ ตามระบบงานในหน่วยงาน ได้แก่ งานสังคมสงเคราะห์ งานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพด้านกายภาพ งานอาชีวบำาบัด งานฝึกอาชีพ และการจ้างงาน

๒. การกำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบข้อมูลผู้ใช้บริการที่ชัดเจน 

๓. มีระบบหรือกระบวนการรักษาความลับข้อมูลผู้ใช้บริการ 

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาระบบการจัดทำาข้อมูลผู้ใช้บริการ •  แฟ้มประวัติผู้ใช้บริการที่เป็นปัจจุบัน ๑

๒. มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน •  หนังสือแต่งตั้งหรือคำาสั่งมอบหมายงาน

ข้อมูลผู้ใช้บริการ
๑

๓. สังเกตระบบหรือกระบวนการรักษาความลับ

ข้อมูลผู้ใช้บริการ 

•  วิธีเก็บรักษาความลับข้อมูลผู้ใช้บริการ  

เช่น ระเบียบ หรือคำาสั่ง แนวปฏิบัต ิ

ในการขอใช้ข้อมูล 

๑

๑.๑๐	ก�รเงินและบัญชี

ตัวชี้วัด

๑. มีการจัดทำาแผนการใช้จ่ายประจำาปี 

๒. มีการจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำาเดือนอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

๓. มีการกำาหนดผู้ที่มีอำานาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน และสามารถเบิกจ่ายได้ตามที่กำาหนด

๔. มีการจัดทำาสรุปรายงานการเงินประจำาปี

๕. มีระบบการตรวจสอบการเงิน บัญชี จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วัตถุประสงค์	เพื่อแสดงถึงการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่เป็นระบบถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

คำ�อธิบ�ย

๑. มีการจัดทำาแผนการใช้จ่ายประจำาปี โดยระบุถึง (๑) งบบุคลากร (๒) งบดำาเนินงาน (๓) งบอุดหนุน 

(๔) งบลงทุน 

๒. มีการจัดทำาบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำาเดือน ตามระยะเวลาที่กำาหนด อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

๓. มีการกำาหนดผู้ที่มีอำานาจเบิก-จ่าย ที่ชัดเจน และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส  

ตามที่ตกลงกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

๔. มีระบบการตรวจสอบการเงินและบัญชี จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาแผนการใช้จ่ายประจำาปี •  แผนการใช้จ่ายประจำาปี ๑

๒. พิจารณาบัญชีรับ-จ่ายประจำาเดือน •  รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำาเดือน ๑

๓. พิจารณาผู้มีอำานาจเบิกจ่ายและรายงาน 

ผลการเบิกจ่ายประจำาปี 

•  ผู้มีอำานาจเบิกจ่ายเงิน และผลการเบิกจ่าย

รายไตรมาส
๑

๔. พิจารณารายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี •  รายงานการเงินประจำาปี ๑

๕. พิจารณาการตรวจสอบการเงิน บัญช ี

จากกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

•  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีจากกรม 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑

๑.๑๑	พัสดุ	ครุภัณฑ์

ตัวชี้วัด	

๑. มีการจัดทำาแผนจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำาปี 

๒. มีการจัดทำาทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

๓. มีการจัดระบบการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สะดวกต่อการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์	เพื่อให้การสนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑ์ สอดคล้องตรงกับความต้องการของหน่วยงานและ

สามารถตรวจสอบได้

คำ�อธิบ�ย	

๑. การรวบรวมความต้องการซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากทุกฝ่าย เพื่อจัดทำาแผนการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์

ประจำาปี 

๒. มีการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการของหน่วยงานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

โดยสามารถดำาเนินการได้ตามขั้นตอน ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุที่ เป็นปัจจุบัน และมี 

คณะกรรมการตรวจสอบที่ชัดเจน

๓. มีการลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ และมีสมุดคุมการเบิก-จ่าย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

๔. การจัดระบบการเบิก-จ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สะดวกต่อการตรวจสอบของผู้เกี่ยวข้อง
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีก�รประเมินและตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาแผนการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ •  แบบฟอร์มสำารวจความต้องการ

พัสดุ ครุภัณฑ์ และแผนการจัดซื้อ

๕

ตัวชี้วัด มี ๓ ข้อ

ทำาได้ ๓ ข้อได้ ๕ คะแนน

ทำาได้ ๒ ข้อได้ ๓ คะแนน

ทำาได้ ๑ ข้อได้ ๐ คะแนน

๒. พิจารณาใบสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์

ประจำาปีงบประมาณ/แฟ้มรับบริจาค

วัสดุสิ้นเปลือง

•  แฟ้มใบสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์  

และวัสดุสิ้นเปลือง/ 

แฟ้มรับ-จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง  

แฟ้ม รับ-จ่าย สิ่งของบริจาค

๓. พิจารณาสมุดคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ 

ครุภัณฑ์

•  สมุดคุมการเบิกจ่าย พัสดุ 

ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง

๑.๑๒	สภ�พแวดล้อมและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับคนพิก�ร	

ตัวชี้วัด	

๑. มีแสงสว่างในอาคารเรือนนอน ห้องนำ้า ห้องส้วม ทางเดิน ที่แสงสว่างส่องทั่วถึง

๒. มีการจัดปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรือนนอน ร่มรื่น สะอาด ไม่รก

๓. มีการสร้างหรือจัดปรับส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการ ได้แก่ ทางลาด ห้องนำ้าคนพิการ  

ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์	เพ่ือเอ้ืออำานวยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างอาคาร และ 

ส่วนประกอบภายใน ภายนอกอาคารอย่างปลอดภัย

คำ�อธิบ�ย

๑. มีแสงสว่างส่องทั่วถึง ในอาคารเรือนนอน ห้องนำ้า ห้องส้วม ทางเดินในอาคาร และระหว่าง

อาคาร 

๒. มีการจัดปรับภูมิทัศน์ ต้นไม้ ให้ร่มรื่น สะอาด ไม่รก และช่วยผ่อนคลายสภาพอารมณ์จิตใจ

๓. มีการสร้างหรือจัดปรับสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับคนพิการอย่างน้อย ๕ รายการ ได้แก่  

ทางลาด ห้องนำา้สำาหรับคนพิการ ท่ีจอดรถ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ป้ายสัญลักษณ์ อย่างเพียงพอ 

และทั่วถึง 
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. การสำารวจ

๑) สำารวจพื้นที่มีไฟส่องสว่างได้ทั่วถึง  

และพร้อมใช้งานตลอดเวลา

•  ดวงไฟ โคมไฟ หลอดไฟ พร้อมใช้งาน ๑

๒) สำารวจภูมิทัศน์ รอบอาคารเรือนนอน 

อาคารประกอบอื่นๆ ที่มีต้นไม้ร่มรื่น 

สะอาด ไม่รก

•  ความสะอาดของสวนหย่อม พื้นที่ระหว่าง

อาคารไม่รก มีการตัดแต่งกิ่งอย่างเหมาะสม

๑

๓) สำารวจสิ่งอำานวยความสะดวกที่ต้องมี

และพร้อมใช้งานจริง 

* ทางลาด

* ห้องนำ้าสำาหรับคนพิการ

* ที่จอดรถสำาหรับคนพิการ

* ศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร

•  มีขนาดตามมาตรฐานหรือคนพิการสามารถ 

ใช้ประโยชน์ได้จริง และปลอดภัย

•  มีห้องนำ้าสำาหรับคนพิการที่ใช้งานได้จริง 

และปลอดภัย

 - โถส้วมแบบนั่งราบพร้อมราวจับ 

 - ขนาดความกว้างของห้องนำ้า ห้องส้วม 

เพียงพอสำาหรับรถเข็นคนพิการเข้าถึงได้

 - ประตูเป็นแบบบานเลื่อน

 - ก๊อกนำ้าเป็นแบบก้าน

 - มีกริ่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในห้องนำ้า

•  มีท่ีจอดรถสำาหรับคนพิการตามแบบท่ีกรมส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำาหนด 

และมีป้ายสัญลักษณ์คนพิการ สามารถใช้ได้จริง 

•  มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารที่ตอบสนอง 

แต่ละประเภทความพิการ

๑

๑

๑

๑
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๑.๑๓	ก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นร่วมกับเครือข่�ยที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

๑. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นการทำางานร่วมระหว่างหน่วยงานเพื่อส่วนรวม และส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างน้อย ๑ โครงการต่อปี

๒. มีการเย่ียมบ้านผู้ใช้บริการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างน้อย  

๑ โครงการ/กิจกรรมต่อปี

๓. มีโครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะการทำางานกับคนพิการและ/หรือครอบครัว อย่างน้อย  

๑ โครงการ/กิจกรรมต่อปี

วัตถุประสงค์	เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นการทำางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  

ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายนอกหน่วยงาน

คำ�อธิบ�ย

๑) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นการทำางานร่วมของสถานคุ้มครองฯ กับหน่วยงานภายนอก เช่น 

โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมคนพิการและการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

และ/หรือทำางานเพื่อส่วนรวม 

๒) มีการเย่ียมบ้านคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างน้อย  

๑ โครงการ/กิจกรรมต่อปี

๓) มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาหรือการศึกษาดูงานให้กับคนพิการและ/หรือครอบครัว ภายนอก  

เพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแล การฟื้นฟู และการพัฒนาคนพิการ อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม 

ต่อหน่วยงาน ต่อปี

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณารายงานผลการดำาเนินโครงการ/

กิจกรรม ที่ทำางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก

•  รายงานผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม 

ที่ทำางานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
–

๒. มีการเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

•  รายงานผลการเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑

๓. พิจารณาโครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะ  

การทำางานกับคนพิการและ/หรือครอบครัว 

อย่างน้อย ๑ โครงการ/กิจกรรม ต่อปี

•  รายงานผลการส่งเสริมความรู้ ทักษะ  

การทำางานกับคนพิการ และ/หรือ 

ครอบครัว อย่างน้อย ๑ โครงการ/

กิจกรรม ต่อปี

๑
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๔. สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ปกครองหรือ 

นักสังคมสงเคราะห์ ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ ์

๑) โครงการ กิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จ 

ตามตัวชี้วัดของโครงการ มีอะไรบ้าง

๒) อะไรเป็นปัจจัยความสำาเร็จของการทำางาน

ร่วมกับเครือข่าย

๓) ผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ ในชุมชน 

ได้รับประโยชน์อะไรจากการทำางาน 

เครือข่าย 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

(ข้อละ ๑ คะแนน) ๓

๑.๑๔	ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น	

ตัวชี้วัด	

๑. มีระบบรายงานด้วยเอกสารจากกลุ่มงานต่างๆ สู่หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ 

๒. มีรายงานการประชุมประจำาเดือนท่ีระบุถึงความก้าวหน้าของงานจากฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้ท่ีประชุม 

รับทราบและร่วมกันวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

๓. มีรายงานประจำาปี ที่แสดงถึงผลการดำาเนินงานประจำาปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รู้  เข้าใจสถานการณ์ในหน่วยงาน ความก้าวหน้าของการ

ดำาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ที่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

คำ�อธิบ�ย	

๑) มีระบบรายงานด้วยเอกสารจากกลุ่มงานต่างๆ สู่หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ 

๒) มีรายงานการประชุมประจำาเดือน ท่ีระบุถึงความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย ให้ท่ีประชุมรับทราบ และ 

มีเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาระบบรายงานด้วยเอกสาร 

จากกลุ่มงานต่างๆ สู่หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ 

•  รายงานด้านเอกสารจากกลุ่มงานต่างๆ 

สู่หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบ

๕

ตัวชี้วัด มี ๓ ข้อ

ทำาได้ ๓ ข้อ 

ได้ ๕ คะแนน

ทำาได้ ๒ ข้อ 

ได้ ๓ คะแนน

ทำาได้ ๑ ข้อ 

ได้ ๐ คะแนน

๒. พิจารณาจากรายงานการประชุมประจำาเดือน 

ที่ระบุถึงความก้าวหน้าของงานจากฝ่าย  

เพื่อให้ท่ีประชุมรับทราบและร่วมกันวิเคราะห์

ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา

•  รายงานประจำาเดือน 

ที่ระบุถึงความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย  

ให้ที่ประชุมรับทราบ มีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

๓. พิจารณาจากรายงานประจำาปี ที่แสดงถึง 

ผลการดำาเนินงานประจำาปีผ่านมา

•  มีรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี

ของหน่วยงาน
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

หมวดที่	๒	ก�รให้บริก�ร

๒.๑	มีก�รกำ�หนดบริก�รของหน่วยง�นที่ชัดเจน	

ตัวชี้วัด

๑. การกำาหนดบริการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับพันธกิจที่ชัดเจน

๒. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ทุกคน เจ้าหน้าที่ รู้ เข้าใจบริการร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ เข้าใจบริการของหน่วยงานตรงกัน

คำ�อธิบ�ย

๑) มีการกำาหนดบริการของหน่วยงานที่ชัดเจน ได้แก่ (๑) การให้อุปการะเล้ียงดูปัจจัยสี่ (๒) การฟื้นฟู 

สมรรถภาพคนพิการ (๓) การประสานส่งต่อ (๔) การเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าสู่สังคม และ 

(๕) การคุ้มครองสิทธิคนพิการ 

๒) มีการจัดประชุมเจ้าหน้าท่ีทุกคนเพ่ือช้ีแจงบริการของหน่วยงานให้เข้าใจถูกต้อง ตรงกัน และ 

เจ้าหน้าท่ีรู้ เข้าใจบริการร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากบริการของหน่วยงานที่ประกาศให้

รับรู้โดยทั่วไป และความสอดคล้องกับพันธกิจ

•  ป้ายประกาศบริการของหน่วยงานหรือ

แผ่นพับของหน่วยงาน หรือสื่อออนไลน์
–

๒. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายละ ๑ คน รวม ๒ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) พันธกิจของหน่วยงาน

๒) บริการที่มีอยู่ของหน่วยงาน ที่สัมพันธ์ 

สอดคล้องกับพันธกิจ 

๓) ความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยง

บริการที่มีอยู่กับพันธกิจของหน่วยงาน

๔) ผู้ใช้บริการและบุคคลภายนอกรับรู้บริการ

ของหน่วยงาน

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ตรงประเด็น

 - ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน

 - ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๐ คะแนน

๕
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒.๒	กระบวนก�รให้บริก�ร

ตัวชี้วัด

มีการกำาหนดกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการให้บริการตามหลักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่รู้ เข้าใจ 

และสามารถปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนได้ถูกต้องร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำาเนินการตามกระบวนการงานสังคมสงเคราะห์

คำ�อธิบ�ย

๑) มีการกำาหนดกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการให้บริการตามหลักสังคมสงเคราะห์ และแจ้งหรือ 

ปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ (ตัวอย่าง)

๒) เจ้าหน้าที่รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกระบวนการ ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. ตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการทำางาน 

ของหน่วยงาน บริการในสถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพฯ มีอะไรบ้าง

•  มีป้าย หรือประกาศ หรือผังแสดง

กระบวนการ ขั้นตอนการทำางาน 

ของหน่วยงาน

–

๒. เจ้าหน้าที่ รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตาม

กระบวนการสังคมสงเคราะห์ได้ถูกต้อง 

ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

สัมภาษณ์เจาะลึกนักสังคมสงเคราะห์ ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) บริการของหน่วยงานมีอะไรบ้าง 

๒) กระบวนการ ขั้นตอนตามหลัก

สังคมสงเคราะห์ 

๓) ขั้นตอนของบริการ ยกตัวอย่าง ๒ บริการ

๔) ร้อยละของจำานวนผู้ใช้บริการ ที่สามารถ

ดำาเนินการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์

 

 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ข้อ ๑) ตอบได้ถูกต้อง ได้ ๑ คะแนน

ข้อ ๒) ตอบได้ถูกต้อง ได้ ๑ คะแนน

ข้อ ๓) ตอบได้ถูกต้อง ได้ ๑ คะแนน

ข้อ ๔) สถิติผู้ใช้บริการที่ดำาเนินการได้

 - ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปได้ ๒ คะแนน

 - ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปได้ ๑ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๐ คะแนน

๕

๒.๓	ก�รคัดกรองและว�งแผนก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พร�ยบุคคล	

(Individual	Rehabilitation	Plan	:	IRP)

ตัวชี้วัด

๑. มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดกรองผู้ใช้บริการในระยะแรกรับ ด้วยเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับ

๒. ทีมสหวิชาชีพภายในสามารถวางแผนฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป ของผู้ใช้บริการที่จำาเป็นต้องทำา IRP 

วัตถุประสงค์	เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้นำาส่งเข้าใจหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ใช้บริการในระยะแรกรับ

เพื่อจัดบริการอย่างเหมาะสม

คำ�อธิบ�ย	

๑) มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดกรองผู้ใช้บริการในระยะแรกรับด้วยเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับ 

๒)  ทีมสหวิชาชีพภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย  นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา พยาบาล  

นักกายภาพบำาบัด ครูส่งเสริมพัฒนาการ ประชุมทีมสหวิชาชีพภายใน เพื่อวางแผนการฟื้นฟู 

รายบุคคล หรือแผนพัฒนารายบุคคลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ได้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากหลักเกณฑ์ และเครื่องมือ 

คัดกรองที่เป็นที่ยอมรับ

•  มีหลักเกณฑ์การคัดกรอง ๐.๕

•  เครื่องมือการคัดกรอง ๐.๕

๒. พิจารณาจากจำานวนแผนฟื้นฟูรายบุคคล 

คำานวณเป็นร้อยละ 

•  ผลการดำาเนินการจัดทำาแผนฟื้นฟูรายบุคคล

 - มีคุณภาพ ๔ แฟ้มขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - มีคุณภาพ ๓ แฟ้มขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน 

 - มีคุณภาพ ๒ แฟ้มขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่า ๒ แฟ้ม ได้ ๐ คะแนน

๔

๒.๔	ง�นพย�บ�ลและเฝ้�ระวังโรค

๒.๔.๑	ง�นพย�บ�ลและเฝ้�ระวังโรค

ตัวชี้วัด

๑. มีการสังเกตอาการ เฝ้าระวังโรคของผู้ใช้บริการ

๒. มีการตรวจร่างกายเบ้ืองต้นผู้ใช้บริการทุกคน เพื่อบันทึกประวัติผู้ป่วยและแนวทาง 

การรักษา

๓. มีการจัดเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ สามารถจ่ายยาให้ผู้ใช้

บริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นรายบุคคล

๔. มีความพร้อมในการปฐมพยาบาลตลอดเวลา 

๕. มีหลักเกณฑ์การเคล่ือนย้ายผู้ใช้บริการในภาวะฉุกเฉินด้วยรถยนต์ในหน่วยงานสู่โรงพยาบาล

ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยทันที

วัตถุประสงค์	เพ่ือเฝ้าระวังโรค อาการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการทุกราย เพ่ือป้องกัน รักษา และ 

ส่งต่อผู้ใช้บริการสู่โรงพยาบาลอย่างถูกต้อง เป็นระบบ

คำ�อธิบ�ย

๑) มีการสังเกตอาการ เฝ้าระวังโรคของผู้ใช้บริการ ก่อนแยกผู้ใช้บริการเข้าอาคารเรือนนอน 

ที่เหมาะสม ยกเว้นผู้ใช้บริการได้รับการรับรองจากแพทย์ ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ 

๒) มีการตรวจร่างกายเบ้ืองต้นให้ผู้ใช้บริการทุกคนเพ่ือบันทึกประวัติผู้ป่วยและแนวทางการรักษา  

และมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ปีละ ๑ ครั้ง (ตามรายการที่แพทย์กำาหนด) 

๓) มีการจัดยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ท่ีเพียงพอ สามารถจ่ายยาให้ผู้ใช้บริการได้

อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นรายบุคคล
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๔) มีความพร้อมในการปฐมพยาบาลตลอดเวลา 

๕) มีหลักเกณฑ์ การนำาส่งผู้ใช้บริการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีพาหนะของหน่วยงาน และ/หรือ

ประสานงานกับงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อการนำาส่งโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. สัมภาษณ์เจาะลึกพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติ

หน้าที่พยาบาล ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) ระบบการเฝ้าระวังโรคในหน่วยงาน

๒) หลักเกณฑ์การตรวจร่างกายเบื้องต้น

๓) การจัดยาและจ่ายยาให้แก่ผู้ใช้บริการ 

เป็นรายบุคคล

๔) อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์

ปฐมพยาบาล

๕) หลักเกณฑ์การนำาผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต ิ

ส่งโรงพยาบาล 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์ 

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

(ข้อละ ๑ คะแนน)
๕

๒.๔.๒	ง�นป้องกันโรคและภ�วะแทรกซ้อน

ตัวชี้วัด

๑. มีการป้องกันโรคด้วยการให้วัคซีน ไข้เลือดออก ไวรัสตับอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ผู้ใช้บริการ 

ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

๒. มีการคัดแยกผู้ใช้บริการ ที่มีโรคติดต่อและสามารถแพร่ระบาดได้ เช่น วัณโรค โรคผิวหนัง 

โรคติดเชื้อ HIV (เอดส์) เป็นต้น 

๓. มีการเย่ียมผู้ใช้บริการท่ีป่วยในอาคาร เรือนนอน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเป็นแผลกดทับ 

จากสถิติลดลงของปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์	เพ่ือลดจำานวนผู้ป่วยด้วยโรคตามฤดูกาล และลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำาตัว 

ของผู้ใช้บริการ

คำ�อธิบ�ย

๑) มีการป้องกันโรคด้วยการให้วัคซีน ไข้เลือดออก ไวรัสตับอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ผู้ใช้บริการ 

ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒) มีการคัดแยกผู้ใช้บริการท่ีมีโรคติดต่อและสามารถแพร่ระบาดได้ เช่น วัณโรค HIV (เอดส์) 

โรคผิวหนังต่างๆ 

 - วัณโรค ไม่เกิน ๑๐%

 - ไม่มีผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้น

 - โรคผิวหนังไม่เกิน ๑๐% 

๓) มีการเยี่ยมผู้ใช้บริการท่ีป่วยในอาคารเรือนนอน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเป็นแผลกดทับ

จากสถิติลดลงของปีที่ผ่านมา

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาสถิติการเกิดโรค •  แฟ้มสถิติย้อนหลัง ๕ ปีที่ผ่านมา  

มีโรคในหน่วยงานหรือในพื้นที่ตั้ง 

ของหน่วยงาน มีโรคระบาดสำาคัญอะไร  

เกิดกับใครเป็นส่วนใหญ่ ช่วงเวลาใด  

วิธีการป้องกันในอดีต และใครบ้าง 

ที่เกี่ยวข้อง

๑

๒. สัมภาษณ์เจาะลึกพยาบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่

พยาบาล ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

๑) วิธีการป้องกันโรค โดยการให้วัคซีน 

๒) การคัดแยกผู้ใช้บริการที่มีโรคติดต่อ  

และป้องกันการแพร่ระบาดได้ 

๓) ผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

•  วัณโรค ไม่เกิน ๑๐%

•  HIV (เอดส์) ไม่เพิ่มขึ้น 

•  โรคผิวหนัง ไม่เกิน ๑๐% 

๔) การเยี่ยมผู้ใช้บริการที่ป่วยในอาคารเรือนนอน 

กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยท่ีเป็นแผลกดทับ  

สถิติลดลงของปีที่ผ่านมา 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

(ข้อละ ๑ คะแนน)

๔
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒.๔.๓	ง�นส่งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรค

ตัวชี้วัด

๑. มีการตรวจสุขภาพประจำาปีให้แก่ผู้ใช้บริการ

๒.  มีการส่งเสริมการออกกำาลังกาย ผ่านกิจกรรมประจำาวัน เช่น การออกกำาลังช่วงเช้า  

การมอบหมายให้ผู้ใช้บริการรักษาความสะอาดในอาคาร บริเวณรอบอาคารพัก และ 

ในอาคารพัก เรือนนอน โรงอาหาร

๓. มีการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และการทำากิจวัตรประจำาวัน

๔. มีการฉีดพ่น หมอกควัน ป้องกันยุงลาย และแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ตามช่วงระยะเวลา 

ที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาด 

๕. มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขภายนอก เพื่อสนับสนุนสุขภาพ ด้านร่างกาย 

จิตใจของผู้ใช้บริการ เช่น ทันตกรรม 

วัตถุประสงค์	เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง เพ่ือค้นหาโรค 

ทางกาย จิตใจ และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมวัย สามารถป้องกันควบคุมโรคติดต่อภายในหน่วยงานได้

คำ�อธิบ�ย

๑) มีการตรวจสุขภาพประจำาปี เช่น การ X-ray ปอด การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น  

เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ตลอดจน 

ผลข้างเคียงของการใช้ยาสำาหรับโรคประจำาตัว รวมถึงยาจิตเวช การตรวจติดตามผลสำาหรับ 

ผู้ใช้บริการที่รับยาต่อเนื่อง

๒)  มีการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำาลังกาย และจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ 

ได้ออกกำาลังกายในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การบริหารร่างกาย การทำาความสะอาด 

ในอาคาร บริเวณรอบอาคาร ตามตารางเวลากิจกรรมของแต่ละอาคาร

๓) มีการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยส่วนบุคคล และอนามัยสิ่งแวดล้อม

๔) มีการฉีดพ่น หมอกควัน ป้องกันยุงลาย และแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ตามช่วงระยะเวลาท่ีคาดว่า 

จะมีการแพร่ระบาด 

๕) มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขภายนอก เพื่อสนับสนุนสุขภาพ ด้านร่างกาย 

จิตใจของผู้ใช้บริการ เช่น ทันตกรรม เป็นต้น
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณารายงานการตรวจสุขภาพประจำาป ี

ผู้ใช้บริการและ/หรือเจ้าหน้าที่

•  รายงานผลการตรวจสุขภาพจากแพทย ์หรือ

โรงพยาบาล

•  ภาพถ่ายกิจกรรม

๑

๒. พิจารณาจากกิจกรรมการออกกำาลังกาย

 - กายบริหาร (ท่าทาง ช่วงเวลา จำานวน 

ผู้เข้าร่วม)

 - ตารางกิจกรรมทำาความสะอาด  

ของผู้ใช้บริการ ที่เป็นเวรทำาความสะอาด 

•  ภาพถ่ายกิจกรรมแสดงถึงการออกกำาลังกาย

และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

๑

๓. พิจารณาจากรายงานการอบรมเกี่ยวกับ

อนามัยส่วนบุคคล และอนามัยสิ่งแวดล้อม

•  สถิติผู้ที่สามารถดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล

และสามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้
๑

๔. พิจารณาสถิติการเจ็บป่วย สถิติผู้ป่วย 

จากโรคติดต่อต่างๆ ที่มาจากยุง

•  สถิติผู้ป่วยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะลดลง
๑

๕. พิจารณาผลการดำาเนินงานด้านสุขภาพ  

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

•  รายงานผลการดำาเนินงานหรือภาพถ่าย

กิจกรรม
๑

๒.๕	ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พคนพิก�ร

ตัวชี้วัด

ผู้ใช้บริการได้รับการฟื้นฟูตามแผนฟื้นฟูสมรรถภาพที่นักกายภาพบำาบัด หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

กายภาพบำาบัดกำาหนด และมีพัฒนาการดีขึ้น ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป ของแผนฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการฟ้ืนฟูตามแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพรายบุคคล (IRP) และผู้ใช้บริการ 

มีพัฒนาการดีขึ้น

คำ�อธิบ�ย	

ผู้ใช้บริการได้รับการฟื้นฟูตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล และมีพัฒนาการดีข้ึน โดยการประเมิน 

ตามหลักกายภาพบำาบัดร้อยละ ๔๐ ขึ้นไปของจำานวนคนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูตามแผนการฟื้นฟูรายบุคคล
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. ผลการคำานวณจาก

กลุ่ม A ดีขึ้น ร้อยละ.......

กลุ่ม B ดีขึ้น ร้อยละ........

กลุ่ม C ดีขึ้น ร้อยละ........

รวมกลุ่ม A B และ C ดีขึ้นร้อยละ ......

•  เปรียบเทียบผลงานการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ตามแผน IRP ผู้ใช้บริการมีพัฒนาการดีขึ้น 

เป็นร้อยละของแผนฟื้นฟูรายบุคคล

 - ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน

 - ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ได้ ๐ คะแนน

๕

๒.๖	ก�รให้บริก�รด้�นก�รศึกษ�	(สถ�นคุ้มครองฯ	ท่ีไม่ได้จัดบริก�รน้ีให้ข้�มข้อน้ีไป	ได้แก่	

พระประแดง,	บ�งปะกง,	ก�รุณยเวศน์	และอุบลฮักแพง)

ตัวชี้วัด

๑. มีการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบการศึกษาตามรูปแบบที่เหมาะสม

๒. ผู้ใช้บริการสามารถสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา หรือตามแผนการจัดการศึกษา 

รายบุคคล (IEP) ของสถานศึกษา ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปของผู้ใช้บริการที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมด

ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์	เพื่อตรวจประเมินความสำาเร็จของเด็กพิการที่สามารถเข้าเรียนในระบบ และนอกระบบ

การศึกษา 

คำ�อธิบ�ย

๑) มีการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบการศึกษาตามรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น โรงเรียนประชาบดี 

โรงเรียนในพ้ืนท่ี (เรียนร่วม) การประสานให้เด็กพิการเรียนในโรงเรียนเฉพาะประเภทความพิการ  

ซ่ึงจะมีการประเมินตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ 

๒) ผู้ใช้บริการสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาหรือตามแผนการจัดการศึกษารายบุคคล 

(IEP) ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณารายงานการประเมินผล 

การศึกษาของผู้ใช้บริการ 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

คำานวณเปรียบเทียบจำานวนผู้ที่สำาเร็จ 

กับผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมด

คำานวณเป็นร้อยละ

•  รายงานประเมินผลการศึกษาของผู้ใช้บริการ 

ที่สำาเร็จตามหลักสูตร หรือตาม IEP ของปีที่ผ่านมา 

เปรียบเทียบกับจำานวนผู้ใช้บริการที่อยู่ในระบบ 

การศึกษาของปีที่ผ่านมา

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน

 - ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ได้ ๐ คะแนน

๕

๒.๗	กีฬ�และนันทน�ก�ร

ตัวชี้วัด

๑. มีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับประเภทความพิการ

๒. มีการสร้างพื้นที่กีฬาและนันทนาการที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ และมีพี่เลี้ยง เฝ้าระวัง

๓. มีการจัดนันทนาการหลากหลายรูปแบบ เช่น ดูโทรทัศน์ ร้องเพลงและเต้น เล่นหมากฮอสส์  

หมากรุก เป็นต้น

๔. มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้ออกกกำาลังกายและพักผ่อนโดยใช้กีฬาและนันทนาการ 

เป็นสื่อ อุปกรณ์

คำ�อธิบ�ย

๑) มีการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับประเภทความพิการ และประเภทกีฬา

๒) มีการสร้างพื้นที่กีฬาและนันทนาการที่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยมีพี่เลี้ยงเฝ้าระวัง

๓) มีการจัดนันทนาการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ดูโทรทัศน์ ร้องเพลงและเต้น เล่นหมากฮอสส์ 

หมากรุก เป็นต้น

๔) การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง เช่น การไปทำาบุญท่ีวัด ไปเท่ียวทะเล  

ไปห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง/หน่วยงาน 
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. สัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ด้านกีฬา นันทนาการ ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) การจัดกีฬาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

สำาหรับคนพิการ 

๒) การสร้างพื้นที่การกีฬาและนันทนาการ 

ที่มีความปลอดภัย ต่อผู้ใช้บริการ 

และมีพี่เลี้ยงหรือครูฝึกเฝ้าระวัง 

๓) การจัดนันทนาการที่หลากหลายรูปแบบ 

เช่น โทรทัศน์ ร้องเพลงและเต้น  

เล่นหมากฮอสส์ หมากรุก เป็นต้น 

๔) การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

(ข้อละ ๑ คะแนน)

๔

๒.๘	อ�ชีวบำ�บัด	(หน่วยง�นที่ไม่ได้จัดบริก�รนี้ให้ข้�มข้อนี้ไป	ได้แก่	บ้�นเฟื่องฟ้�)

ตัวชี้วัด

๑. มีการประเมินคัดกรองผู้ใช้บริการเพ่ือเข้าสู่การจัดกิจกรรมอาชีวบำาบัด  เช่น งานประดิษฐ์  

งานศิลปะ งานทอผ้า เป็นต้น

๒. ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้และดำาเนินการตามที่กำาหนด ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป 

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการเตรียมความพร้อมทักษะด้านอาชีพ และฝึกการทำางาน 

ร่วมกับผู้อื่น

คำ�อธิบ�ย

๑) นักสังคมสงเคราะห์และครูฝึกอาชีวบำาบัด มีเครื่องมือประเมินและคัดกรอง ผู้ใช้บริการที่เหมาะสม 

เพื่อเข้าสู่กิจกรรมอาชีวบำาบัด

๒) ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้การดำาเนินงานตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาเครื่องมือคัดกรองเพื่อเข้าสู่

กิจกรรมอาชีวบำาบัดและวิธีการใช้เครื่องมือ

•  รายงานการประชุมครูฝึกอาชีวบำาบัดและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน คัดกรอง 

ผู้ใช้บริการด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

๑

๒. พิจารณาสถิติผลงานการฝึกอาชีวบำาบัด 

ทุกแผนก

•  สถิติผลงานการฝึกอาชีวบำาบัดทุกแผนก 

ผู้ใช้บริการมีพัฒนาการดีขึ้น แล้วคำานวณ 

เป็นร้อยละ

 - ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   ได้ ๑ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๐ คะแนน

๑

๓. สัมภาษณ์กลุ่มครูฝึกอาชีวบำาบัด ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) หลักเกณฑ์การคัดกรองและเครื่องมือ

๒) วิธีการกระตุ้นให้ดำาเนินงานอาชีวบำาบัด

อย่างต่อเนื่อง

๓) วิธีการสอน

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

(ข้อละ ๑ คะแนน)
๓

๒.๙	ก�รส่งเสริมพัฒน�ก�ร	(มีก�รจัดบริก�รนี้เฉพ�ะสถ�นคุ้มครองฯ	บ้�นเฟื่องฟ้�)	

ตัวชี้วัด

๑. มีการประเมินคัดกรองผู้ใช้บริการเพ่ือเข้าสู่การจัดกิจกรรมอาชีวบำาบัด เช่น การฝึกกิจวัตรประจำาวัน  

การฝึกลีลามือ เป็นต้น

๒. ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้และดำาเนินการตามที่กำาหนด ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ

คำ�อธิบ�ย

๑) นักสังคมสงเคราะห์และครูส่งเสริมพัฒนาการ มีเคร่ืองมือประเมินและคัดกรอง ผู้ใช้บริการท่ีเหมาะสม  

เพื่อเข้าสู่การส่งเสริมพัฒนาการ

๒) ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้การดำาเนินงานตามขั้นตอนที่กำาหนดไว้ได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น	

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาเครื่องมือคัดกรองเพื่อเข้าสู่กิจกรรม 

อาชีวบำาบัด และวิธีการใช้เครื่องมือ

•  รายงานการประชุมครูส่งเสริมพัฒนาการ

และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน คัดกรอง 

ผู้ใช้บริการด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 

๑

๒. พิจารณาสถิติงานส่งเสริมพัฒนาการ •  สถิติผลงานส่งเสริมพัฒนาการ และผู้ใช้

บริการมีพัฒนาการดีขึ้น แล้วคำานวณ 

เป็นร้อยละ

 - ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป ได้ ๑ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๐ คะแนน

๑

๓. สัมภาษณ์กลุ่ม ครูส่งเสริมพัฒนาการ ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) หลักเกณฑ์การคัดกรองและเครื่องมือ

๒) แผนส่งเสริมพัฒนาการ

๓) การออกแบบกิจกรรมและวิธีการสอน

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

(ข้อละ ๑ คะแนน)

๓

๒.๑๐	ก�รฝึกทักษะท�งสังคม

ตัวชี้วัด

๑. มีการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการฝึกทักษะทางสังคมอย่างน้อย ๔ หมวด ได้แก่ (๑) สุขอนามัย 

ส่วนบุคคล (๒) การดำารงชีวิตในบ้าน (๓) การเดินทางและการทำางาน (๔) การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

๒. ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้และเกิดทักษะทางสังคมได้ร้อยละ ๒๕ ของจำานวนผู้ใช้บริการท่ีเข้าร่วม 

การฝึก

วัตถุประสงค์	เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกทักษะทางสังคมสำาหรับผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นได้

คำ�อธิบ�ย 

๑) มีการเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการฝึกทักษะทางสังคมอย่างน้อย ๔ หมวด ได้แก่ (๑) สุขอนามัย

ส่วนบุคคล (๒) การดำารงชีวิตในบ้าน (๓) การเดินทางและการทำางาน (๔) การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

๒) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการฝึกทักษะทางสังคมที่สามารถประเมินการเรียนรู้ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมฝึก

ทักษะตามที่กำาหนด ร้อยละ ๒๕ ของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมฝึก
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากรายงานผลการฝึกทักษะ

ทางสังคม

•  รายงานผลการฝึกทักษะทางสังคม
๑

๒. พิจารณาสถิติผลการฝึกทักษะทางสังคม

สัมภาษณ์เจาะลึกนักสังคมสงเคราะห์ ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) ผลการฝึกทักษะทางสังคม มีพัฒนาการ

ดีข้ึน และคำานวณเป็นร้อยละของผู้ใช้

บริการที่ร่วมกิจกรรม

๒) หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ใช้บริการ 

เข้าฝึกทักษะทางสังคม

๓) เนื้อหาหลักสูตร

๔) วิธีการฝึกและประเมินผล

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ข้อ ๑) พิจารณาจากสถิติผลการฝึกทักษะทางสังคม

 - ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไป ได้ ๑ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ได้ ๐ คะแนน

ข้อ ๒) ตอบได้ถูกต้อง ๑ คะแนน 

ข้อ ๓) ตอบได้ถูกต้อง ๑ คะแนน

ข้อ ๔) ตอบได้ถูกต้อง ๑ คะแนน

๔

๒.๑๑	ก�รเตรียมคว�มพร้อมก�รจ้�งง�น	(สถ�นคุ้มครองฯ	ที่ไม่ได้จัดบริก�รนี้ให้ข้�มข้อนี้ไป

ได้แก่	บ้�นเฟื่องฟ้�)

ตัวชี้วัด

๑. มีการประสานงานเพื่อให้สถานประกอบการ นายจ้าง รับผู้ใช้บริการเข้าทำางาน หรือรับงานมาทำา 

ในหน่วยงาน 

๒. มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำาหน้าที่สอนงาน  ให้คำาแนะนำา ช่วยแก้ไขปัญหา  ผู้ใช้บริการ 

ในสถานประกอบการ หรือภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วง ๒ เดือนแรกของการทำางาน 

๓. ผู้ใช้บริการสามารถทำางานได้อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปของผู้ใช้บริการ 

ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการ เพ่ือให้เข้าสู่งานในสถานประกอบการ 

หรือการทำางานอาชีพ ร่วมกับผู้อื่นได้

คำ�อธิบ�ย

๑) หน่วยงานสามารถประสานงานสถานประกอบการ นายจ้าง เพ่ือให้เกิดการจ้างงานผู้ใช้บริการ 

หรือการรับงานมาให้ผู้ใช้บริการได้ทำาภายในหน่วยงาน และก่อให้เกิดรายได้

๒) มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำาหน้าที่สอนงาน  ให้คำาแนะนำา ช่วยแก้ไขปัญหา  ผู้ใช้บริการ 

ในสถานประกอบการหรือภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วง ๒ เดือนแรกของการทำางาน
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๓) ผู้ใช้บริการสามารถทำางานได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ เดือน ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปของผู้ใช้บริการ 

ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากรายชื่อสถานประกอบการ หรือ

นายจ้างที่ผู้ใช้บริการไปทำางาน หรือรับงาน 

มาให้ทำาในหน่วยงาน และรายชื่อผู้ใช้บริการ 

ที่ได้ทำางาน

•  รายชื่อสถานประกอบการ หรือนายจ้าง 

ที่จ้างงานคนพิการและหรือรายชื่อ 

ผู้ใช้บริการเข้าทำางานร่วมภายในหน่วยงาน
๑

๒. พิจารณารายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

การสอนงาน ให้คำาแนะนำา ช่วยแก้ไขปัญหา 

ให้คนพิการที่ทำางานในสถานประกอบการ 

หรือในหน่วยงาน

•  รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการสอนงาน 

๑

๓. พิจารณาจำานวนผู้ใช้บริการท่ีสามารถทำางาน 

ได้ต่อเน่ืองอย่างน้อย ๓ เดือน เปรียบเทียบกับ

คนพิการท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม และ

คำานวณเป็นร้อยละ

•  ผลการประเมิน และคำานวนเป็นร้อยละ 

 - ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ได้ ๐ คะแนน

๓

๒.๑๒	ก�รเตรียมคว�มพร้อมผู้ใช้บริก�รก่อนส่งคืนครอบครัว	-	ชุมชน

ตัวชี้วัด	

๑. มีการเยี่ยมบ้านผู้ใช้บริการเพื่อประเมินวัตถุประสงค์การรับผู้ใช้บริการกลับคืนสู่ครอบครัว เจตคติ

ของสมาชิกในครอบครัว และการรองรับผู้ใช้บริการด้านที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพ การฟื้นฟู

สมรรถภาพ การมีส่วนร่วมในครอบครัว

๒. มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการดูแลผู้ใช้บริการในครอบครัว

๓. การสนับสนุนเรื่องเสื้อผ้า อาหาร ยา เอกสารสำาคัญ เช่น ใบนัดแพทย์ ให้ผู้ใช้บริการ

๔. มีการประสานงานกับกลไกการสนับสนุนระดับพื้นที่ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์บริการ 

คนพิการจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเตรียมความพร้อมผู้ใช้บริการ และเตรียมความพร้อมครอบครัวผู้ใช้บริการ

คำ�อธิบ�ย	

๑. มีการเย่ียมบ้านผู้ใช้บริการท่ีพร้อมรับผู้ใช้บริการ มีการประเมินวัตถุประสงค์ท่ีต้องการรับผู้ใช้บริการ  

และการเตรียมการรองรับผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน มีการให้ความรู้ และทักษะการดูแลผู้ใช้บริการในครอบครัวที่ถูกต้อง 

๓. มีการสนับสนุนผู้ใช้บริการ ท้ังในเร่ืองเส้ือผ้า อาหาร ยา เอกสารสำาคัญท่ีเก่ียวข้อง เช่น ใบนัดแพทย์

๔. มีกลไกสนับสนุนในระดับจังหวัดทั้งระดับท้องถิ่น เพื่อให้ครอบครัวดูแลผู้ใช้บริการได้

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณารายงานผลการเยี่ยมบ้านที่ระบุถึง

 - วัตถุประสงค์การรับผู้ใช้บริการ

 - แผนรองรับผู้ใช้บริการ เช่น ที่นอน  

การดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ  

การมีส่วนร่วมในครอบครัว

 - เจตคติของสมาชิกในครอบครัว

•  รายงานผลการเยี่ยมบ้าน

๑

๒. พิจารณารายงานผลการให้ความรู้ที่ระบุถึง

 - เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้ และฝึกทักษะ 

การดูแลผู้ใช้บริการในครอบครัว

•  รายงานผลการให้ความรู้และฝึกทักษะ

การดูแลผู้ใช้บริการในครอบครัว ๑

๓. การสนับสนุนผู้ใช้บริการในเรื่อง เสื้อผ้า 

อาหาร ยา และเอกสารสำาคัญที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ใบนัดแพทย์

•  รายการเบกิพสัดเุพ่ือสนบัสนนุผูใ้ชบ้รกิาร

เมื่อกลับคืนสู่ครอบครัว ๑

๔. พิจารณาผลการประสานงานข้อมูลข่าวสาร

และการมอบหมายภารกิจของกลไก 

ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น เช่น บ้านพักเด็ก

และครอบครัว ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด

และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

•  หนังสือขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง 

ผู้ใช้บริการ ประมาณ ๑ เดือนแรก 

ของการอยู่กับครอบครัวและติดตาม 

เฝ้าระวัง ตามระบบของหน่วยงานนั้น

๑

๒.๑๓	ก�รให้ก�รอุปก�ระ	(สถ�นคุ้มครองฯ	บ้�นเฟื่องฟ้�	ให้ยกเว้นตัวชี้วัดที่	๓	ผู้ใช้บริก�ร

ส�ม�รถทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้)

๒.๑๓.๑	ก�รอุปก�ระเลี้ยงดู

ตัวชี้วัด

๑. มีพี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงประจำาอาคารเรือนนอนเพียงพอ เหมาะสม

๒. พี่เลี้ยงหรือผู้ดูแล มีความรู้ ทักษะการทำางาน และสังเกตอาการผู้ใช้บริการอย่างถูกต้อง

๓. ผู้ใช้บริการสามารถทำากิจวัตรประจำาวันได้ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป (ยกเว้นสถานคุ้มครองและ

พัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี)
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วัตถุประสงค์	เพ่ือให้พ่ีเล้ียง ผู้ช่วยพ่ีเล้ียงของหน่วยงานมีคุณสมบัติเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  

ตลอดจนมีภาระงานที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ

คำ�อธิบ�ย

๑) มีจำานวนพี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงประจำาอาคารเรือนนอนในอัตราส่วน ๑ : ๒๘ คน

๒) พ่ีเล้ียงหรือผู้ดูแลเป็นผู้ท่ีมีความรู้จิตเวชเบ้ืองต้น และมีทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ถูกต้อง  

โดยได้รับการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ 

๓) จำานวนผู้ใช้บริการสามารถทำากิจวัตรประจำาวัน ได้แก่ การอาบน้ำา ถูสบู่ เช็ดตัว สระผม  

แต่งตัวใส่เสื้อผ้าได้ถูกกาลเทศะ รับประทานอาหารเองได้ ควบคุมการขับถ่าย และ 

การทำาความสะอาดได้ เป็นต้น มีจำานวนมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณา วิเคราะห์เปรียบเทียบ 

เป็นอัตราส่วน

 - จำานวนพี่เลี้ยง/ผู้ช่วยพี่เลี้ยง ต่อผู้ใช้บริการ 

ไม่เกิน (๑ : ๒๘)

•  อัตราส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน  

พี่เลี้ยง/ผู้ช่วยพี่เลี้ยง ๑ คน ต่อผู้ใช้บริการ 

๒๘ คน
๑

๒. พิจารณาและวิเคราะห์จำานวนหลักสูตร 

ที่อบรมให้กับพ่ีเล้ียง/ผู้ช่วยพ่ีเล้ียง  

อย่างน้อยปีละ ๑ หลักสูตรต่อคนต่อปี

•  รายงานผลการเข้ารับการอบรม 

หลักสูตรต่างๆ ของพี่เลี้ยงและ  

ผู้ช่วยพี่เลี้ยง

๑

๓. พิจารณา ตรวจนับจำานวนผู้ใช้บริการ

สามารถทำากิจวัตรประจำาวันด้วยตนเองได้ 

กลุ่ม A และ B ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

•  ผู้ใช้บริการที่ทำากิจวัตรประจำาวันได้

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๐ คะแนน 

๓
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒.๑๓.๒	ที่พักอ�ศัยและอุปกรณ์เครื่องใช้ในที่พัก	

ตัวชี้วัด

๑. มีอาคารเรือนนอนและห้องส้วมสำาหรับผู้ใช้บริการ แยกเพศหญิง - ชาย อย่างเพียงพอ 

๒. มีห้องแยกผู้ป่วยท่ีเป็นโรคติดต่อ เป็นการเฉพาะ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด และ  

การรักษาอย่างถูกต้อง

๓. ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม เพียงพอกับผู้ใช้บริการ

๔. มีพัดลมจำานวนเพียงพอกับผู้ใช้บริการและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๕. มีของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ขันน้ำา สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฯลฯ ที่เพียงพอ 

วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลเร่ืองท่ีพักอาศัยการป้องกันโรคและอุปกรณ์

ของใช้ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

คำ�อธิบ�ย

๑) มีอาคารเรือนนอนและห้องส้วมสำาหรับผู้ใช้บริการแยกเพศหญิง - ชาย อย่างเพียงพอ 

มั่นคง ปลอดภัย 

๒) มีการจัดห้องแยกผู้ป่วยท่ีเป็นโรคระบาดเป็นการเฉพาะ เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  

เช่น วัณโรค โรคผิวหนัง และทำาให้การรักษาท่ีโรงพยาบาลและการรักษาในหน่วยงาน  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการจัดการขยะติดเชื้อ

๓) มีจำานวนที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม เพียงพอกับจำานวนผู้ใช้บริการ

๔) มีจำานวนพัดลมที่เพียงพอกับผู้ใช้บริการและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๕) มีจำานวนของใช้ส่วนตัว เช่น เส้ือผ้า ขันน้ำา สบู่ แปรงสีฟัน ฯลฯ ท่ีเพียงพอกับจำานวนผู้ใช้บริการ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. สำารวจอาคารที่พักอาศัยสำาหรับผู้ใช้บริการ 

แยกเพศหญิง – ชาย อย่างเพียงพอ

•  อาคารเรือนนอนที่มีโครงสร้างอาคาร มั่นคง 

แข็งแรง

 - มโีครงสร้างอาคารเรือนนอนมัน่คง แขง็แรง 

และห้องส้วม แยกเพศหญิง – ชาย

๐.๕

 - ผู้ใช้บริการทุกคนสามารถนอนบนที่นอน 

ภายในอาคารได้
๐.๕

๒. สำารวจห้องแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ 

เป็นการเฉพาะ เพื่อการป้องกัน 

การแพร่ระบาดและการรักษาอย่างถูกต้อง

•  มีห้องแยกผู้ป่วยท่ีเป็นโรคติดต่อเป็นการเฉพาะ ๐.๕

•  มีการทำาความสะอาดห้องนอน เครื่องนอน

และอุปกรณ์ของผู้ป่วยด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อโรค
๐.๕

•  มีการแยกขยะติดเชื้อ และมีวิธีการกำาจัดขยะ

ติดเชื้ออย่างถูกต้อง
๐.๕

•  มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำาหรับเจ้าหน้าที่ 

เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือแพทย์ ที่ต้อง

สัมผัสผู้ป่วย

๐.๕

•  มีห้องส้วมที่เพียงพอและใช้งานได้ ๐.๕

๓. สำารวจที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน 

ปลอกหมอน ผ้าห่มมีเพียงพอกับ 

ผู้ใช้บริการ

•  มีเตียงหรือที่นอน หมอน ปลอกหมอน  

เพียงพอกับผู้ใช้บริการ ๐.๕

๔. สำารวจพัดลมมีจำานวนเพียงพอกับ 

ผู้ใช้บริการและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

•  พ้ืนท่ีมีพัดลมเป่าถึงท่ีนอนของผู้ใช้บริการทุกคน 

และพัดลมพร้อมใช้งาน ๐.๕

๕. สำารวจของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ขันน้ำา 

สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฯลฯ มีเพียงพอ

กับผู้ใช้บริการ

•  ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ขันน้ำา สบู่ 

แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฯลฯ สำาหรับทุกคน ๐.๕
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒.๑๓.๓	อ�ห�รและน้ำ�ดื่ม

ตัวชี้วัด

๑. มีอาหาร ๓ มื้อต่อวัน ที่สอดคล้องกับหลักโภชนาการ วัย โรคประจำาตัวผู้ใช้บริการ  

มีน้ำาดื่มสะอาดสำาหรับทุกคนที่เพียงพอในอาคารเรือนนอน โรงครัว กรณีเป็นตู้น้ำาเย็น 

ต้องปลอดภัยจากไฟฟ้าที่ลัดวงจร

วัตถุประสงค์	เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการเรื่องอาหารและน้ำาด่ืมมีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน 

และมีความปลอดภัย

คำ�อธิบ�ย

๑) หน่วยงานมีการจัดอาหาร ๓ มื้อต่อวัน

 - ตามหลักโภชนาการ (อาหาร ๕ หมู่) 

 - ตามวัย (เช่น เด็กอ่อน ผู้สูงอายุ)

 - โรคประจำาตัว (เช่น โรคเบาหวาน โรคไต)

๒) หน่วยงานมีการจัดตู้น้ำาดื่มหรือถังน้ำาดื่มสะอาด ภาชนะดื่มน้ำา ทุกอาคารเรือนนอนและ 

โรงครัว พร้อมดื่มได้ตลอดเวลา กรณีเป็นตู้น้ำาเย็นต้องปลอดภัยจากไฟฟ้าที่ลัดวงจร

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. สำารวจ พิจารณา อาหารหรือตารางอาหาร

สำาหรับผู้ใช้บริการ

•  ตารางอาหาร ๓ มื้อ ตลอดทั้ง ๓ สัปดาห์ 

และรวมถึงรายการอาหารที่มีผู้ขอจัดเลี้ยง 
๑

•  มีการจัดอาหารเสริมสำาหรับผู้ป่วย ๑

๒. สำารวจ พิจารณา น้ำาดื่มสำาหรับผู้ใช้บริการ 

และความปลอดภัยจากไฟฟ้าที่ลัดวงจร  

กรณีเป็นตู้น้ำาเย็น

•  มีตู้น้ำาดื่มหรือถังน้ำาดื่มในทุกอาคารเรือนนอน 

และโรงครัว
๑

•  มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของตู้น้ำาดื่ม 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑

•  มีภาชนะดื่มน้ำาที่เป็นของตนเองหรือ 

เป็นของส่วนรวม แต่ต้องใช้เพียง ๑ คร้ังต่อคน
๑
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒.๑๓.๔	สุข�ภิบ�ลอ�ห�รและก�รดูแลคว�มสะอ�ด

ตัวชี้วัด	

๑. มีการจัดเก็บวัตถุดิบ เครื่องปรุงรสในที่ปลอดภัย ปราศจาก นก หนู แมลงรบกวนต่างๆ 

๒. มีการจัดเก็บและทำาความสะอาดภาชนะหลังปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหารและอื่นๆ  

ให้สะอาด ปราศจาก นก หนู แมลงรบกวนต่างๆ 

๓. โรงอาหารรวม โรงอาหารที่เรือนนอน และสถานที่ปรุงอาหารมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด 

ปลอดภัย เป็นสัดส่วนชัดเจน

๔. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

๕. มีการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และมีระบบกำาจัดน้ำาเสีย จากการประกอบอาหาร  

การล้างภาชนะต่างๆ 

วัตถุประสงค์	เพื่อให้โรงครัว โรงอาหาร มีความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

คำ�อธิบ�ย

๑) หน่วยงานจัดเก็บวัตถุดิบ เช่น

 - อาหารแห้ง เช่น ข้าวสาร บะหมี่สำาเร็จรูป ในที่เก็บที่สะอาด ปราศจากมอด มด หนู 

แมลง รบกวน

 - อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ผักสด ต้องเก็บในตู้เย็นตามอุณหภูมิที่เหมาะสม อาหารสด

ไม่เสียหาย

๒) หน่วยงานมีการล้างภาชนะต่างๆ ในครัวให้สะอาดทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ภาชนะได้รับ 

การตากแดด บนที่วางสูงกว่าพื้นจนแห้งสนิทจึงเก็บเข้าตู้เก็บ

๓) หน่วยงานดำาเนินการทำาความสะอาด โดยกวาด ถู และล้างตามระยะเวลาท่ีกำาหนด  

เพื่อให้โรงอาหารรวม/โรงอาหารเฉพาะ เรือนนอน สะอาด ไม่มีสัตว์และแมลงรบกวน

๔) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาหารและแม่ครัว ต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักโภชนาการ และ

สุขาภิบาลอาหาร อย่างน้อย ๑ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

๕) มีการคัดแยกขยะ เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และมีการดำาเนินการสร้างระบบกำาจัดน้ำาเสีย

จากโรงครัวที่ถูกต้อง
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. สำารวจ ตรวจสอบการเก็บอาหารในโรงครัว

และโรงอาหาร

๑) การเก็บวัตถุดิบอาหารแห้ง อาหารสด 

เครื่องปรุงรส

 

•  ห้อง ตู้ ตู้เย็น ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง  

ที่สามารถป้องกันการรบกวนจากสัตว์และ

แมลงรบกวน ต่างๆ ได้

๑

๒) การจัดเก็บและทำาความสะอาดภาชนะ

หลังปรุงอาหาร ภาชนะใส่อาหารและอื่นๆ 

•  การล้างภาชนะต่างๆ ด้วยน้ำายาล้างจาน

และน้ำาสะอาด
๐.๕

•  การนำาภาชนะตากแดดและคลุม 

ด้วยผ้าสะอาด ป้องกันฝุ่นและแมลง
๐.๕

๓) การทำาความสะอาด โรงอาหารรวม  

โรงอาหารที่อาคารเรือนนอน ได้แก่ โต๊ะ 

เก้าอี้ พื้นโรงอาหาร ถังขยะ

•  ตารางการทำาความสะอาด

๑

๔) บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 

หลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร

•  ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม  

หรือภาพถ่ายกิจกรรม
๑

๕) มีการคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้ง และ

ระบบกำาจัดนำ้าเสียจากการประกอบอาหาร

และล้างภาชนะต่างๆ 

•  มีถังแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ๐.๕

•  มีระบบกำาจัดนำ้าเสีย ๐.๕

๒.๑๓.๕	คว�มปลอดภัย

ตัวชี้วัด

๑. มีจำานวนถังดับเพลิงที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน

๒. มีสวิชต์ตัดไฟฟ้าทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

๓. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของมีคม สารพิษ น้ำายาฆ่าเชื้อในห้องนำ้า ในที่มิดชิด ปลอดภัย 

๔. มีกริ่งสัญญาณเตือนภัยและกล้องวงจรปิดที่เพียงพอ

๕. มีการซักซ้อมการหนีไฟและภัยอื่นๆ ตามสภาพพื้นที่

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยสูงสุด
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

คำ�อธิบ�ย	

๑) มีการติดตั้งถังดับเพลิงอย่างน้อยอาคารละ ๑ ถังและมีสภาพพร้อมใช้งาน

๒) มีการติตตั้งสวิชต์ตัดไฟทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทุกอาคาร และมีการตรวจเช็ค 

สายไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓) มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของมีคม สารพิษ น้ำายาฆ่าเชื้อในห้องน้ำา ในที่มิดชิด ปลอดภัย

๔) มีกริ่งสัญญาณเตือนภัยทุกอาคารเรือนนอน และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เพียงพอ  

อย่างน้อย ๓ จุด ได้แก่ อาคารสำานักงาน อาคารพยาบาล และทางเข้า - ออกหน่วยงาน

๕) มีการซ้อมหนีไฟหรือภัยอื่นๆ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. สำารวจ ตรวจสอบ

 - มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน ๑ ถังต่อ ๑ อาคาร •  จำานวนถังดับเพลิงเท่ากับจำานวนอาคาร  ๑

 - มีสวิชต์ตัดไฟฟ้าทันทีเมื่อไฟฟ้าเกิดลัดวงจร •  สวิชต์ตัดไฟฟ้า ๑

 - มีการจัดเกบ็วสัดอุปุกรณ ์สิง่ของมคีม สารพษิ 

น้ำายาฆ่าเชื้อในห้องน้ำา ในที่มิดชิดปลอดภัย

•  ที่เก็บของมีคม สารพิษ นำ้ายาฆ่าเชื้อโรคที่

มิดชิด ปลอดภัย
๑

 - มีกริ่งสัญญาณเตือนภัยทุกอาคารเรือนนอน 

และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เพียงพอ

•  มีกริ่งสัญญาณเตือนภัยทุกอาคาร 

เรือนนอน และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่

เพียงพอ อย่างน้อย ๓ จุด ได้แก่  

อาคารสำานักงาน อาคารพยาบาล  

และทางเข้า-ออก

๑

 - การซ้อมหนีไฟหรือภัยอื่นๆ อย่างน้อยปีละ ๑ 

ครั้ง

•  รายงานผลการฝึกซ้อมหนีไฟ หรือรูปถ่าย

กิจกรรม
๑
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒.๑๔	ก�รยุติก�รให้บริก�ร

ตัวชี้วัด

๑. มีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อประเมินศักยภาพ ข้อจำากัดผู้ใช้บริการและครอบครัว

๒. มีการติดตามผู้ใช้บริการภายใน ๓ เดือน ภายหลังผู้ใช้บริการออกจากหน่วยงาน ผู้ใช้บริการ

สามารถอยู่กับครอบครัว หรือสังคมได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเที่ยบกับปีที่ผ่านมา 

วัตถุประสงค ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถอยู่กับครอบครัวและสังคมได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องเป็นปกติ

คำ�อธิบ�ย	

๑) มีการประชุมทีมสหวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ยุติการให้บริการและเพ่ือประเมินผู้ใช้บริการ  

ถึงความสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัว สังคมที่เป็นปกติ และประเมินครอบครัวผู้ใช้บริการที่มี

ความสามารถดูแลผู้ใช้บริการและสังคมได้ตามที่ควรจะเป็น

๒) มีการติดตามผู้ใช้บริการภายใน ๓ เดือน ภายหลังผู้ใช้บริการออกจากหน่วยงาน ผู้ใช้บริการ

สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้เป็นปกติมากขึ้น เมื่อเปรียบเที่ยบกับปีที่ผ่านมา 

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

๑. พิจารณารายงานการประชุมทีมสหวิชาชีพ 

ในประเด็นผลการติดตาม

•  รายงานการประชุมทีมสหวิชาชีพ 

เรื่องการยุติการให้บริการ
๑

๒. รายงานสรปุจำานวนผูใ้ชบ้รกิารทีอ่ยูก่บัครอบครัว

และสังคมได้เป็นปกติ คำานวณเป็นร้อยละ 

ของจำานวนผู้ใช้บริการทั้งหมด

•  รายงานสถิติการจำาหน่ายผู้ใช้บริการ

ออกจากหน่วยงานในปีที่ผ่านมา 

 - ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ  ๗ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ  ๕ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๕ ได้ ๐ คะแนน 

๔
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

๒.๑๕	ก�รดูแลผู้ใช้บริก�รระยะสุดท้�ยของชีวิต	(สถ�นคุ้มครองฯ	ที่ไม่ได้จัดบริก�รนี้

ให้ข้�มข้อนี้ไป	ได้แก่	บ้�นเฟื่องฟ้�	และร�ชบุรี)

ตัวชี้วัด

๑. มีหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ใช้บริการที่อยู่ในช่วงการดูแลระยะสุดท้าย ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์

๒. มีการแยกผู้ใช้บริการ เพื่อดูแลผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง

๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากหน่วยงานที่เป็น 

ที่ยอมรับ

๔. มีการจัดการศพตามพิธีทางศาสนาของผู้ใช้บริการ และจัดการพินัยกรรมตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

คำ�อธิบ�ย

๑) มีหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ใช้บริการในช่วงการดูแลระยะสุดท้ายด้วยวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น  

โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรคไตวาย

๒) มีการแยกผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นการเฉพาะ เช่น บางส่วนในอาคารพยาบาล 

เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

๓)  เจ้าหน้าที่ต้องผ่านการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายจากโรงพยาบาล สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด หรือวิทยาลัยพยาบาล เป็นต้น 

๔) หน่วยงานมีการจัดการศพตามความเชื่อ พิธีกรรมทางศาสนาของผู้ใช้บริการ และจัดการ

พินัยกรรมทรัพย์สินต่างๆ ตามกฎหมาย ซ่ึงโดยปกติหากผู้ใช้บริการมีญาติจะดำาเนินการเอง หาก

ไม่มีญาติ หน่วยงาน จะประสานงานมูลนิธิสาธารณกุศลเพื่อดำาเนินการ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น	/	ผลก�รสัมภ�ษณ์ คะแนนเต็ม

•  สัมภาษณ์เจาะลึกนักสังคมสงเคราะห์ หรือ 

พี่เลี้ยงผู้ดูแล หรือพยาบาล ๑ คน

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ใช้บริการ 

ที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย

๒) การแยกดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและ 

ขั้นตอนการดูแล

๓) มีคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 

ระยะสุดท้าย

๔) ขั้นตอนการจัดการศพและจัดการ 

พินัยกรรม ทรัพย์สินตามกฎหมาย

 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

(ข้อละ ๑ คะแนน)
๔

หมวดที่	๓	คุณภ�พก�รให้บริก�ร

๓.๑	ก�รให้บริก�รในกรอบเวล�ที่กำ�หนด

ตัวชี้วัด

๑. มีการกำาหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการในกรณีปกติเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ใช้บริการรับทราบ 

๒. เจ้าหน้าที่ดำาเนินการได้ตามกำาหนดเวลาของกระบวนการทำางาน

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถดำาเนินโครงการได้ตามกระบวนงาน และกรอบเวลา 

ที่กำาหนด ให้ตรงกัน

คำ�อธิบ�ย

มีการกำาหนดกระบวนการ ระยะเวลาของงานโดยรวมของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากแผนผัง กระบวนงานทำางาน

ของสถานคุ้มครอง ที่ระบุระยะเวลา 

ที่สามารถเป็นไปได้จริง

•  แผนผัง กระบวนการทำางาน และกรอบ

ระยะเวลาของแต่ละกระบวนงาน

๑

๒. สัมภาษณ์เจาะลึกนักสังคมสงเคราะห์ ๑ คน 

โดยสุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา ๑ ราย

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) การสอบประวัติและสืบเสาะข้อมูล 

ผู้ใช้บริการในระยะเวลาที่ใช้จริง

๒) การวิเคราะห์และประเมินผู้ใช้บริการและ

ระยะเวลาที่ใช้จริง

๓) การจัดทำาแผนฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือพัฒนา 

รายบุคคล (IRP/IDP) และระยะเวลาท่ีใช้จริง

๔) การดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูสมรรถภาพ 

หรือแผนพัฒนารายบุคคล (IRP/IDP)

๕) ผลการดำาเนินงาน จำานวนผู้ใช้บริการ 

ที่สามารถดำาเนินการได้ตามกรอบเวลา

 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ

ดำาเนินงานได้ ตามกรอบระยะเวลาที่กำาหนด

(ข้อละ ๑ คะแนน)

๕

๓.๒	ก�รติดต�มผลก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

๑. มีการติดตามผลการให้บริการ งานสังคมสงเคราะห์ การพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การเตรียม 

ความพร้อมก่อนส่งคืนครอบครัว สังคม

๒. มีการนำาผลการติดตามประเมินเพี่อวางแผนแก้ไขปัญหา ปรับปรุงบริการเดิมจนสามารถทำาให้

ปัญหาหยุดหรือลดลง

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้บริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการได้รับการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมี

การนำาผลการติดตามสู่การปรับปรุงบริการ

คำ�อธิบ�ย

๑) มีการติดตามผลการให้บริการ  เช่น งานสังคมสงเคราะห์ การพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ 

การเตรียมความพร้อมก่อนส่งคืนครอบครัว สังคม 

๒) มีการนำาผลการติดตามประเมินผลมาวางแผนแก้ไขปัญหา ปรับปรุงบริการเดิม สามารถทำาให้

ปัญหาหยุดหรือลดน้อยลง
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากรายงานการประชุมของหน่วยงาน 

หรือรายงานของกลุ่มงานพยาบาล กลุ่มงาน

ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ระบุถึงการติดตามงาน  

การประเมินและแนวทางแก้ไขปัญหา

•  รายงานการประชุมของหน่วยงาน

•  แฟ้มประวัติและรายงานสุขภาพเด็ก/

คนพิการ
–

๒. สัมภาษณ์ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนา

คนพิการ

ประเด็นการสัมภาษณ์

๑) วิธีการ และเครื่องมือ การติดตามงานต่างๆ 

๒) การนำาผลการติดตามเพื่อการปรับปรุงบริการ 

หรือแก้ไขปัญหา

๓) ผลการแก้ไขปัญหา

 

ผลประเมินจากการสัมภาษณ์

ตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน

 - ทำาได้ ๓ ข้อ ได้ ๕ คะแนน

 - ทำาได้ ๒ ข้อ ได้ ๓ คะแนน

 - ทำาได้ ๑ ข้อ ได้ ๐ คะแนน

๕

๓.๓	ก�รประเมินคว�มพึงพอใจ

ตัวชี้วัด	

๑. มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

๒. ผู้ดูแลมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด และระดับมาก คำานวณเป็นค่าร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์	เพื่อการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

คำ�อธิบ�ย

๑) มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ตามบริการท่ีหน่วยงานจัดไว้ หรือการประเมินความพึงพอใจ 

รายกิจกรรมหลักของหน่วยงาน

 - ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเป็นผู้กำาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน

ความพึงพอใจ

 - ร่วมกันกำาหนดแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ

 - ดำาเนินการจัดเก็บ จำานวน...........ชุด

 - การสรุปผล

๒) ประชุมภายในหน่วยงานเพื่อรับรู้ สรุปผล และคิดค้นแนวทางการพัฒนาต่อไป
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มาตรฐาน
การคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. พิจารณาจากแบบประเมินความพึงพอใจ 

และสรุปผล

•  เครื่องมือการประเมินความพึงพอใจ –

•  ผลการประเมินความพึงพอใจ

 - ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน

 - ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ได้ ๔ คะแนน

 - ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน

 - ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ได้ ๒ คะแนน

 - น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๐ คะแนน

๕

๓.๔	บริก�รที่เป็นประโยชน์ต่อส�ธ�รณะ

ตัวชี้วัด

๑. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

๒. หน่วยงานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

๓. หน่วยงานมีส่วนร่วมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ในครอบครัวและชุมชน

๔. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการทั้งใน

หน่วยงานและในชุมชน

๕. การสนับสนุนให้กลุ่มจิตอาสา ประชาชน เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจการดูแลคนพิการ 

ในครอบครัว ชุมชน

วัตถุประสงค ์เพื่อให้หน่วยงานสามารถทำางานร่วมกับภาคสังคมอื่นๆ 

คำ�อธิบ�ย

๑) หน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

๒) หน่วยงานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

๓) หน่วยงานมีส่วนร่วมรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อการดูแล ฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ 

ในครอบครัวและชุมชน

๔) หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการทั้งใน

หน่วยงานและในชุมชน

๕) การสนับสนุนให้กลุ่มจิตอาสา ประชาชน เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแลคนพิการใน

ครอบครัว ชุมชน
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วิธีประเมินและก�รตรวจสอบหลักฐ�น

วิธีก�รประเมิน หลักฐ�น คะแนนเต็ม

๑. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย

ระดับจังหวัด

•  เอกสารหรือรายงาน หรือภาพถ่าย

กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม 

ผลักดันนโยบาย 

๑

๒. หน่วยงานมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเด็น 

ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

•  เอกสารหรือรายงานหรือภาพถ่าย 

กิจกรรมตามประเด็นการขับเคลื่อน

หน่วยงาน/คนพิการในจังหวัด

๑

๓. หน่วยงานมีส่วนร่วมรณรงค์สร้างความรู ้

ความเข้าใจต่อการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

คนพิการ ในครอบครัวและชุมชน

•  เอกสารหรือรายงาน หรือภาพถ่าย

กิจกรรมที่ประชาชนเข้าเป็นจิตอาสา

ช่วยเหลือคนพิการและ/หรือผู้ดูแล

๑

๔. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ประชาชน

ทั่วไป เป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการ 

ในชุมชน

•  เอกสารหรือรายงาน หรือภาพถ่าย

กิจกรรมจิตอาสาเผยแพร่ความรู ้

ความเข้าใจการดูแลคนพิการ 

ในครอบครัว ชุมชน

๑

๕. การสนับสนุนให้กลุ่มจิตอาสา ประชาชน 

เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ การดูแล 

คนพิการในครอบครัว ชุมชน

•  เอกสาร รายงานกิจกรรม ภาพถ่าย 

จิตอาสาช่วยเผยแพร่ ความรู้  

ความเข้าใจการดูแลคนพิการ 

ในครอบครัว ชุมชน

๑
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คณะผู้จัดทำ� 

คู่มือม�ตรฐ�นก�รคุ้มครองสวัสดิภ�พและพัฒน�คนพิก�ร 

ในสถ�นคุ้มครองและพัฒน�คนพิก�ร

ที่ปรึกษ�

๑. นายสมคิด สมศรี       อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๒. นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา     รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓. นายสมคะเน จริตงาม     ผู้อำานวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

คณะวิทย�กร

๑. นายวีระชัย วีระฉันทะชาติ     นักวิชาการอิสระ

๒. นางสโรทร ม่วงเกลี้ยง     นักวิชาการอิสระ

ผู้สนับสนุนข้อมูล

๑. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

๓. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๕. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

๖. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี 

๗. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

๘. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

๙. ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

๑๐. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี

๑๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๓. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

๑๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
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๑๕. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

๑๖. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

๑๗. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

๑๘. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี

คณะผู้จัดทำ�

๑. นางสาวพรพรรณ คำาเพิ่มพูล      ผู้อำานวยการกลุ่มมาตรการและกลไก

๒. นางสาวบุษบากร จักรสมศักดิ์     นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

๓. นางสาวสินีนาฏ เรืองเดช       นักสังคมสงเคราะห์

๔. นายณัฐ ค้าสุวรรณ         นักสังคมสงเคราะห์

๕. นางยุวดี ศรีจันทรา         เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

๖. นางสาวณัฐกฤตา สงวนวงษ์       เจ้าหน้าที่งานจัดทำาข้อมูลและสารสนเทศ
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