นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของกรมกิจการผูสูงอายุ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

คํานํา
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award:
PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และมีธรรมาภิบาล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
กรมกิจการผูสูงอายุ จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม
และสิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมทั้งไดกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและบุคลากร
กรมกิจการผูสูงอายุทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่น ๆ

(ลงชื่อ) ........................................................
(นายอนุสันต เทียนทอง)
อธิบดีกรมกิจการผูส ูงอายุ
วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศเจตนารมณ
กรมกิจ การผู สูงอายุ สั งกั ดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนวยงาน
ภาครัฐ มีภารกิจในเชิงนโยบายและวิชาการดานสังคมเกีย่ วกับผูสูงอายุ รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เพื่อสรางหลักประกันการดําเนินชีวิตแกผูสูงอายุ โดย
จัดวางระบบการทํ างานทั้งระบบแบบเบ็ดเสร็จ และครบวงจร เพื่ อใหก ารบริ หารจั ดการเกิดความคลองตัว
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแตการเสนอแนะนโยบาย การพัฒนางานวิชาการดานมาตรการ กลไก
องคความรูแ ละนวัต กรรมในการปฏิบัติง าน การสง เสริม และสนับ สนุน เชิง วิชาการและการบูร ณาการ
ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และ
การคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุภายใตกลไกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และชมรมผูสูงอายุเปนแกนหลักใน
การดํ าเนิ นงานในรูป แบบ “หุ นส วนในงานพั ฒ นาดานผูสูง อายุ” ตลอดจนการติ ดตามประเมิ นผลการ
ดําเนินงาน โดยมีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ และศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุใน
กํากับเปนศูนยแหงการเรียนรูแ ละการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (ศูนยตนแบบ) ใหองคกรเครือขายที่สนใจ
ไดศึกษาเรียนรู
ในฐานะผูบริหารของกรมกิจการผูส ูงอายุ จึงกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการทีด่ ี
ของกรมกิจการผูสูง อายุ เพื่อ ใหก ารปฏิบัติร าชการของกรมกิจ การผูสู งอายุมี ระบบการบริห ารจั ดการที่ดี
มีความชัดเจน โปรงใส และมีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมี
ศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรางความไววางใจและศรัทธาจากผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ
แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกรมกิจการผูสูงอายุจะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ฉบับนี้ไปเปนแนวทางการปฏิบตั ิงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการทีป่ รากฏอยูในนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
กรมกิจการผูสูงอายุ พิจารณาดําเนินการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของกรมเปนประจําทุกป ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้งเพื่อเปนการแสดงถึงพันธสัญญา
ระหว างกรมและบุคลากรของกรม จึงขอใหทุกคนไดรับทราบนโยบายดังกลาวที่แนบมาพรอมนี้ พรอมทั้ง
ยอมรับเปนหลักในการปฏิบัติราชการสืบไป
(ลงชื่อ) ………………………………………………..
(นายอนุสันต เทียนทอง)
อธิบดีกรมกิจการผูส ูงอายุ
วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
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- คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
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ภาคผนวก
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บทที่ 1
ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน (Vision)
มุงสูส ังคมผูส ูงอายุที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบรวมกัน
พันธกิจ (Missions)
1. พัฒนาแผน มาตรการ กลไก นวัตกรรมในการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ
และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. สงเสริมทุกภาคสวนรวมรับผิดชอบเพื่อมุงสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
3. สงเสริมการนําศักยภาพผูสูงอายุมาใชประโยชนตอสังคม
4. สงเสริมการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุใหเขาถึงระบบสวัสดิการสังคม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการกรมกิจการผูสูงอายุใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนางานผูสูงอายุ
คานิยมหลักขององคการ (Core Values)
มีคุณธรรม ทํางานเปนทีม สรางสังคมคุณภาพ
มีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มีความซื่อ สัตยสุจริตในหนาที่
โปรงใส การไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเปนหลักในการปฏิบัติงาน
ทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ความรวมมือ รวมแรง รวมใจกันดําเนินงานรวมกันในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานเริ่มตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล เพื่อบรรลุ
เปาหมายเดียวกันรวมกัน
สรางสังคมคุณภาพ (Creating Social Quality) หมายถึง การทําใหผูสูงอายุในสังคมกินดี อยูดี มี
สุข มีสิทธิ และมีความมั่นคงทางสังคม สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเอื้ออาทร หวงใย
ดูแลซึ่งกันและกัน
โครงสรางองคการ (Organizational Structure)
โครงสรางองคการกรมกิจการผูสูงอายุปจจุบัน ประกอบดวย หนวยงานตาง ๆ ในสังกัด ดังนี้
1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน
2. กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผสู ูงอายุ
3. กองสงเสริมศักยภาพผูส ูงอายุ
4. กองกิจการกองทุนผูส ูงอายุ
5. สํานักงานเลขานุการกรม
6. กลุมพัฒนาระบบบริหาร
7. กลุมตรวจสอบภายใน
และมีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส งู อายุ จํานวน 12 แหงเปนหนวยงานในกํากับกองสงเสริม
สวัส ดิก ารและคุม ครองสิทธิผูสูง อายุ และศูนยการเรียนรูและฝก อบรมดานผูสูง อายุ จํานวน 1 แหง เป น
หนวยงานในกํากับกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ (ดังแผนภูมิโครงการองคการ)

2
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางกรมกิจการผูส ูงอายุปจ จุบัน
กรมกิจการผูสูงอายุ
อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ
รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ

-

-

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
ฝายบริหารทั่วไป
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
กลุมวิจัยและประเมินผล
กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี
กลุมงานความรวมมือระหวางประเทศ

-

กองบริหารกองทุนผูสูงอายุ
ฝายบริหารทั่วไป
กลุมงานบริการกองทุนผูส ูงอายุ
กลุมงานบริหารสัญญาและกฎหมาย
กลุมงานวิชาการและคณะกรรมการ

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
ฝายบริหารทั่วไป
กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูส ูงอายุ
กลุมสงเสริมและพัฒนาเครือขายผูส ูงอายุ
กลุมสงเสริมการเตรียมความพรอมสูวัยสูงอายุ

ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ (1 แหง)
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

-

กลุมตรวจสอบภายใน

สํานักงานเลขานุการกรม
กลุมอํานวยการ
กลุมการคลังและพัสดุ
กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมกฎหมาย
กลุมประชาสัมพันธ

กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ
- ฝายบริหารทั่วไป
- กลุมสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผูสงู อายุ
- กลุมสงเสริมระบบการดูแลและคุมครองทางสังคม
ผูสงู อายุ
- กลุมสงเสริมสิทธิผสู ูงอายุ
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ (12 แหง)
1. ศูนยพัฒนาฯ บานบางแค กรุงเทพมหานคร
2. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดปทุมธานี
3. ศูนยพัฒนาฯ วาสนะเวศม จ.พระนครศรีอยุธยา
4. ศูนยพัฒนาฯ บานบางละมุง จ.ชลบุรี
5. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดลําปาง
6. ศูนยพัฒนาฯ บานธรรมปกรณเชียงใหม จ.เชียงใหม
7. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดขอนแกน
8. ศูนยพัฒนาฯ บานบุรรี ัมย จ.บุรรี ัมย
9. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดนครพนม
10. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดภูเก็ต
11. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดสงขลา
12. ศูนยพัฒนาฯ บานทักษิณ จ.ยะลา

3
บทที่ 2
หลักการและวัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
หลักการ

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคก ารที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุนับ เปนการสนองตอบตอ
แนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้
1. การกํ าหนดใหมี การจั ดทํ านโยบายการกํากับ ดูแลองคก ารที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่ง ของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิท ธิภาพ ความคุ มค าในเชิ งภารกิจ แหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน การลดภารกิจและยุบ เลิก
หนวยงานที่ไม จํ าเปน การกระจายภารกิ จ และทรัพ ยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจการตั ดสิ นใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจั ดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้ง บุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตอ ง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับ ผิดชอบของผู ปฏิ บัติงาน การมีส วนรวมของประชาชน การเปดเผยข อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน ในการดํ าเนิ น การให เ ป นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีก ากํา หนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มุงเนน
ใหสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)
วิสัยทัศนการพัฒนาระบบราชการ “ ระบบราชการไทยมุงเนนพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน
และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยกระดับ
ขีดสมรรถนะไปสูค วามเปนเลิศ บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน
สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนที่นาเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”
4. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) ตอ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
5. เกณฑคุณภาพการบริหารจั ดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award:
PMQA):
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนิ นโครงการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ นําไปใชในการยกระดับ และพัฒ นาคุณภาพการบริ หารจัดการให เปน
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หนวยงานที่มี ผ ลการปฏิบั ติงานสู ง และมี มาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับ มาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น สวนหนึ่งไดใหความสําคัญกับการนําองคกร
(หัวขอ 1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มี
ความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรม รวมทั้ง
ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากร
ขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตอผูรับบริการและผูม ีสว นไดสวนเสียอืน่ ๆ ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม เชน มีการดูแลตอผูรับบริการอยางซื่อสัตยสุจริต
ใหเกียรติ เปนธรรม รวมกับการรักษาปกปองไมใหองคการดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงตอศักดิ์ศรีหรือสิ่งไมดีใด ๆ
วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมกิจการผูส ูงอายุมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง และเกิดประโยชนกับทุก
ฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการทีส่ ําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2. เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัด
กรมกิจการผูสูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนอันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรั ฐ
สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรมกิจการผูสูงอายุ
3. เพื่อ สรางการยอมรับ ความน าเชื่ อ ถือ ความไว วางใจ ความมั่ นใจและศรั ท ธาให เ กิ ดขึ้ นกับ
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย
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บทที่ 3
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organizational Governance) ของกรมกิจการผูสูงอายุ
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ
มีความศรัทธา ความไววางใจ และเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรี
ของการเป น หน ว ยงานภาครั ฐ กรมกิ จ การผู สู ง อายุ จึ ง ได กํ า หนดนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี
ประกอบดวย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบาย
ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผูปฏิบัติงาน

ดานรัฐ สังคม
และ
สิ่งแวดลอม

ดาน
ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

ดาน
ผูปฏิบัติงาน

ดานองคการ
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ตารางที่ 1 แสดงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาน/นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
โครงการ
ตัวชี้วัด
1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
1.1 ใหความรวมมือและสนับสนุน - สรางกลไกการกํากับการดูแล
การติดตามประเมินผล รอยละเฉลีย่ ถวงน้ําหนักของ
การดําเนินงานตามนโยบาย
การดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ
การดําเนินงานตาม
การบรรลุผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ของรัฐบาล
ใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล
แผนปฏิบัติงานและ
ราชการตามแผนปฏิบัตงิ านและ
แผนการใชจาย
แผนการใชจายงบประมาณ
งบประมาณ ประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ พ.ศ. 2559
1.2 มุงมั่น รักษาและสงเสริมให
- จัดทําแนวทาง มาตรการ เพื่อ
การสงเสริมการประหยัด ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึก
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึง
พลังงานของกรม
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน
รับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษ ความรับผิดชอบตอสังคมและอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอม โดยไมกระทําการ
สิ่งแวดลอม
ใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทาง
ราชการและกระทบตอ
ประชาชนทั่วไป
รอยละของผูสงู อายุที่ไดรบั
1.3 สงเสริมผลักดันการดําเนินงาน - จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ การปรับปรุง
สภาพแวดลอมและที่อยู การปรับปรุงสภาพแวดลอมและ
ที่มีความสําคัญและเปน
ผูสงู อายุ
อาศัยที่เหมาะสมและ ที่อยูอาศัยที่เหมาะสมและ
ประโยชนตอสังคมและ
ปลอดภัยสําหรับผูสงู อายุของ
ปลอดภัยสําหรับ
สิ่งแวดลอม รวมทัง้
คาเปาหมายที่กําหนดไว
ผูสงู อายุ
การดําเนินการทีจ่ ะชวย
ยกระดับความเปนอยูท ี่ดีขึ้น
ของผูส ูงอายุ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 90

กยผ.

ระดับ 3

สลก.

รอยละ 100

สคส.
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ดาน/นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2.1 มุงมั่นปรับปรุง
(1) รับฟงความตองการของผูรบั บริการ
กระบวนการดําเนินงาน
และผูม ีสวนไดสวนเสียผานชองทาง
และการใหบริการที่มี
ตาง ๆ
คุณภาพภายใต
กระบวนการมีสวนรวม
(2) เรงรัดการดําเนินการจัดการ
ของผูร ับบริการและผูมี
ขอรองเรียนของผูร ับบริการและ
สวนไดสวนเสีย เพื่อให
ผูมสี วนไดสวนเสีย
สามารถตอบสนอง
(3) จัดทํามาตรฐาน/คูมือการปฏิบัตงิ าน
ความตองการของ
และการใหบริการของกรม
ผูรบั บริการและผูมสี วนได
สวนเสีย
(4) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานจัด
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ

โครงการ

ตัวชี้วัด

การสํารวจความพึงพอใจ รอยละความพึงพอใจของ
ของผูร ับบริการและผูมี ผูร บั บริการและผูมสี วนไดสวน
สวนไดสวนเสีย
เสียตอการดําเนินงานและ
การใหบริการของกรม
การจัดการขอรองเรียน รอยละความสําเร็จของเรื่อง
ของผูร ับบริการและผูมี รองเรียนที่ไดรับขอยุติ
สวนไดสวนเสีย
การจัดทําคูมือ
รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
การปฏิบัตงิ าน
คูมือการปฏิบัติงานเผยแพรผาน
เว็บไซดกรม
การสงเสริมสนับสนุน รอยละของศูนยพฒ
ั นาคุณภาพ
การดําเนินงานของศูนย ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสงู อายุที่
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ไดรับการสงเสริมสนับสนุนมี
สงเสริมอาชีพผูสงู อายุ การจัดกิจกรรมเพือ่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
(5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มา การพัฒนาระบบ
ประยุกตใชในการดําเนินงานและ ฐานขอมูลผูสงู อายุทรี่ ับ ระบบฐานขอมูลผูส ูงอายุที่รบั
บริการในศูนยพัฒนาการจัด
การใหบริการ เพื่อความสะดวก
บริการในศูนย
รวดเร็ว และสามารถตอบสนอง
พัฒนาการจัดสวัสดิการ สวัสดิการสังคมผูส ูงอายุ จํานวน
11 แหง
ความตองการของผูร ับบริการและ สังคมผูสงู อายุ
ผูมสี วนไดสวนเสียไดอยางทันตอ
เหตุการณ

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 75

ทุกกอง

รอยละ 100

สลก.

รอยละ 100

ทุกกอง

รอยละ 70

สศส.

รอยละ 100

กยผ.
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ดาน/นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ
การพัฒนาระบบสืบคน
ขอมูลผูสงู อายุทรี่ ับ
บริการกูยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพจาก
กองทุนผูสงู อายุ

3. นโยบายดานองคการ
3.1 สรางระบบความปลอดภัยของ (1) จัดทําแนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดภัย การจัดทําคูมือ
สํานักงานที่มีประสิทธิภาพ
พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
ปฏิบัตกิ ารตามแผน
ปองกันภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉินของกรม
(2) จัดทําแนวทางการใชงานและ
การบํารุงรักษาเครือ่ ง
การรักษาความปลอดภัยดาน
คอมพิวเตอรและ
ระบบคอมพิวเตอร
อุปกรณตอพวง
3.2 สงเสริม ปลูกฝง และกระตุนให - จัดใหมกี ระบวนการกํากับ ควบคุม
บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยง ดูแล และการจัดการความเสี่ยงทีม่ ี
จนเปนวัฒนธรรมขององคการ
ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการ
โดยเนนย้ําถึงผลกระทบทีเ่ กิด
ดําเนินงาน
จากการดําเนินงานที่ไม
สอดคลองกับหลักคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3.3 มุง เนนการปฏิบัติงานที่โปรงใส - จัดทําแนวทางปฏิบัติการติดตาม
ปราศจากการทุจริต หรือมี
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยง
กรม

การติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุม

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการสืบคนขอมูลผูสงู อายุที่
รับบริการกูยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพจากกองทุนผูสงู อายุ

เปาหมาย
รอยละ 100

ผูรับผิดชอบ
กบท.

รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
คูมือปฏิบัติการตามแผนปองกัน
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของกรม

รอยละ 100

กพร.

รอยละของอุปกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงที่ชํารุด
เสียหายไดรับการซอมแซมให
สามารถใชงานไดตามปกติ
รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงของกรมเปนไปตาม
แผนฯ ที่กําหนด

รอยละ 100

กยผ.

รอยละ 90

กยผ.

รอยละความสําเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

รอยละ 90

กพร.
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ดาน/นโยบายหลัก
ผลประโยชนทับซอน

แนวทางปฏิบัติ
ของทุกหนวยงานในสังกัดกรม

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
4.1 ใหความสําคัญกับการบริหาร - พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมี
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ที่มีประสิทธิภาพ
สมรรถนะอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องอยางนอยคนละ 10 วันตอป
4.2 สงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดมสี วน - จัดใหมีการประชุมผูปฏิบัติงานทุก
รวมในการตัดสินใจ
ระดับเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
พัฒนาองคการ
องคการอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
4.3 มุงสงเสริมใหผปู ฏิบัติงานมี
- พัฒนาและปรับปรุงสถานทีป่ ฏิบัติงาน
คุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของ ใหมีสภาพแวดลอมทีเ่ อื้ออํานวยตอ
ความเสมอภาค
การปฏิบัตงิ าน

โครงการ
ภายในของกรม

ตัวชี้วัด
ของกรมเปนไปตามแผนฯ ที่
กําหนด

เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร

รอยละของบุคลากรที่ไดรบั
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร

รอยละ 70

สลก.

การจัดประชุมกรม

จํานวนครั้งของการประชุมกรม

12 ครั้ง/ป

สลก.

การจัดกิจกรรม 5 ส.

จํานวนครั้งการจัดกิจกรรม 5 ส.
ของหนวยงานในสังกัด

1 ครั้ง/ไตรมาส

สลก.
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บทที่ 4
แนวทางการสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ จึงกําหนด
หลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้
1. กรมกิจการผูสูงอายุจะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2. กรมกิ จการผูสู ง อายุจ ะจั ดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีป ระสิทธิภาพ เพื่อใหทุก คนมั่นใจวา
บุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อยาง
เครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนวินัยอยางหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให
ถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมกิจการผูสูงอายุ
คนใดกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอนโยบายฉบับนี้
3. กรมกิจการผูสูงอายุคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติหนาที่ที่ขัด
หรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงาน
ตอ ผูบั งคั บบั ญชาได อาจขอคําปรึก ษาจากผูบ ริห ารระดับ สูง หรือ กลุม บริหารทรัพ ยากรบุคคล สํานักงาน
เลขานุการกรม โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองก็มีหนาที่ในการสอดสอง
ดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกปโดย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผูสูงอายุ
5. กรมกิจการผูสงู อายุจะกําหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
6. หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ สามารถติดตอสอบถามไดที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผูสูงอายุ
โทร. 0 2642 4338 ตอ 386, 444 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) vanna.aran@yahoo.com
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ภาคผนวก
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คําสั่งกรมกิจการผูส ูงอายุ
ที่ ๒๒๘ / ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
_________________________
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) บัญญัติใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล สงผลให
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
เพื่อใหการบริหารราชการของกรมกิจการผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๑. รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุที่ไดรับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
๒. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ
กรรมการ
๓. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
กรรมการ
๔. ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ กรรมการ
๕. ผูอํานวยการกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
กรรมการ
๖. ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ
กรรมการ
๗. เลขานุการกรม
กรรมการ
๘. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๙. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. เจาหนาที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารมอบหมาย
ใหคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ
๒. ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ
ที่กําหนดขึ้นใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
๓. กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํ ากับดู แลองคการที่ดีของ
กรมกิจการผูสูงอายุตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
๔. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุใหเหมาะสม
และทันสมัยอยูเสมอ

/๕. พิจารณา ...
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-๒๕. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานยอยเพื่อพิจารณารายละเอียดในบางประเด็นตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอนุสันต เทียนทอง)
อธิบดีกรมกิจการผูสงู อายุ

