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บทท่ี 1 
ขอมูลองคการ 

วิสัยทัศน (Vision) 
เปนองคกรหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน 

พันธกิจ (Missions) 
1. พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรมและบูรณาการงานดานผูสูงอายุเพื่อสงเสริม สนับสนุน

คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุใหมีความอยูดีมีสุข 
2. การเตรียมความพรอมสังคมเพ่ือความอยูดีมีสุขเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ
3. คุมครอง สงเสริม สนับสนุนและพิทักษสิทธิผูสูงอายุใหเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึงและ

เปนธรรม 
4. สงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายงานดานผูสูงอายุเพื่อรวมขับเคล่ือนและพัฒนางานดานผูสูอายุ
5. พัฒนาองคการและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองคความรูดานผูสูงอายุเพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร 

คานิยมหลักขององคการ (Core Values) 
มีคุณธรรม ทํางานเปนทีม สรางสังคมคุณภาพ 
มีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริตในหนาท่ี 

โปรงใส การไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
ทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ความรวมมือ รวมแรง รวมใจกันดําเนินงานรวมกันในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานเริ่มต้ังแตการวางแผน การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล เพื่อบรรลุ
เปาหมายเดียวกันรวมกัน 

สรางสังคมคุณภาพ (Creating Social Quality) หมายถึง การทําใหผูสูงอายุในสังคมกินดี อยูดี มีสุข 
มีสิทธิ และมีความม่ันคงทางสังคม สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเอื้ออาทร หวงใย ดูแล
ซึ่งกันและกัน  

โครงสรางองคการ (Organizational Structure) 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ไดกําหนดโครงสรางกรมกิจการ
ผูสูงอายุ ประกอบดวยหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

1. กองหลัก (Core Function)
1.1 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
1.2 กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ 
1.3 กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

2. กองสนับสนุน (Auxiliary Function)
2.1 สํานักงานเลขานุการกรม
2.2 กลุมพัฒนาระบบบริหาร
2.3 กลุมตรวจสอบภายใน (ดังแผนภูมิโครงการองคการ)
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงสร้างองค์การ 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้รับการจัดต้ังเป็นกองภายในขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุตามค าส่ังกรมกิจการผู้สูงอายุท่ี 484/2559 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กลุ่มความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

กองส่งเสริมสวัสดิการ 
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 

- ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
-กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ 
-กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทาง

สังคมผู้สูงอายุ 
-กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
- กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
- กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัย

สูงอายุ 

ส านักงานเลขานุการกรม 
- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มการคลังและพัสดุ 
- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
- กลุ่มกฎหมาย 
- กลุ่มส่ือสารองค์กร 

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (12 แห่ง) ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (1 แห่ง) 
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บทท่ี 2 
หลักการและวัตถุประสงคการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี 

หลักการ 
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมกิจการผูสูงอายุนับเปนการสนองตอบตอ

แนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้ 
1. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการนํา

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบ         
การบริหารราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณท่ีปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยมุงเนนใหสวนราชการใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ 

“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มุงเนน
ใหสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)
วิสัยทัศนการพัฒนาระบบราชการ “ระบบราชการไทยมุงเนนพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน

และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยกระดับ
ขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศ บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน 
สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนท่ีนาเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน” 

4. คําแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภา โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี
12 กันยายน 2557 เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

5. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA):
ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับต้ังแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ึน เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปน
หนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น สวนหนึ่งไดใหความสําคัญกับการนําองคกร 
(หัวขอ 1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองท่ีดีโดยดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มี
ความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรม รวมท้ัง
ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคการเปนท้ังคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากร
ขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม เชน มีการดูแลตอผูรับบริการอยางซื่อสัตยสุจริต  
ใหเกียรติ เปนธรรม รวมกับการรักษาปกปองไมใหองคการดําเนินการในทางท่ีมีความเส่ียงตอศักด์ิศรีหรือส่ิงไมดีใด ๆ  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมกิจการผูสูงอายุมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง และเกิดประโยชนกับทุก

ฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
1. เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยาง

เปนรูปธรรม 
2. เพื่อเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัดกรม

กิจการผูสูงอายุ 
3. เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ ความม่ันใจและศรัทธาใหเกิดขึ้นกับ

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนท่ัวไป 
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บทที่ 3  
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organizational Governance) 

เพ่ือแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ 
มีความศรัทธา ความไววางใจ และเปนท่ียอมรับของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักด์ิศรี
ของการเปนหนวยงานภาครัฐ  กรมกิจการผู สูงอายุ จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
ประกอบดวย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายดานรัฐ สังคมและส่ิงแวดลอม นโยบาย
ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

ดานรัฐ สังคม 
และ

สิ่งแวดลอม 

ดาน
ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

ดานองคการ ดาน
ผูปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 1 แสดงนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ารทีด่ขีองกรมกิจการผู้สงูอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด้าน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เจ้าภาพ 

หลัก ร่วม 
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1 ให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

- สร้างกลไกการก ากับการดูแล
การด าเนินการตามภารกิจ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล  

การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของ   
การบรรลุผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 85 กยผ. ทุกกอง 

1.2 มุ่งมั่น รักษาและส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม โดยไม่กระท า
การใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียหาย
ต่อทางราชการและกระทบ
ต่อประชาชนท่ัวไป 

- จัดท ามาตรการส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

การส่งเสริมการประหยัดน้ า
ของกรม 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดท่ีมี
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดน้ า 

ร้อยละ 80 สลก. สคส. 

การส่งเสริมการประหยัด
พลังงานของกรม 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดท่ีมี
การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

ร้อยละ 80 สลก. ทุกกอง 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงานและการให้บริการ
ท่ีมีคุณภาพภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้ 

(1) รับฟังความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ 

การด าเนินงานและการ
ให้บริการของกรม 

ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการด าเนินงานและการ
ให้บริการของกรม 

ร้อยละ 75 กพร. ทุกกอง 
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ด้าน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เจ้าภาพ 
หลัก ร่วม 

 (2) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานและการ
ให้บริการ เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่างทันต่อ
เหตุการณ์ 

การให้บริการกู้ยืมทุนเพื่อ
การประกอบอาชีพจาก
กองทุนผู้สูงอายุ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบการให้บริการรับช าระหนี้
เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
จากกองทุนผู้สูงอายุผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter 
Service)  

ระดับ 3 กบท. - 

3. นโยบายด้านองค์การ  
3.1 สร้างระบบความปลอดภัย

ของส านักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(1) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
กรณีเกิดภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

การด าเนินการตามแผน
ป้องกันภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดท่ีมี
การด าเนินการตามแผนป้องกันภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉินของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 80 สลก. สคส. 

 (2) จัดท าแนวทางการใช้งาน
และการรักษาความ
ปลอดภัยด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ 

การบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 

ร้อยละของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีช ารุด
เสียหายได้รับการซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ร้อยละ 80 กยผ. - 

3.2 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานท่ี
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรม 

 

การติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของกรม 

ร้อยละความส าเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของ
กรมเป็นไปตามแผนฯ ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 กพร. ทุกกอง 
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ด้าน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เจ้าภาพ 
หลัก ร่วม 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบตัิงาน
4.1 ให้ความส าคัญกับการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะอย่างต่อเน่ือง 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
กรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรกรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ร้อยละ 70 สลก. ทุกกอง 

4.2 มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีบนพื้นฐาน
ของความเสมอภาค 

- ส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อองค์การ 

การส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความพึง
พอใจต่อองค์การ  

ร้อยละ 75 สลก. ทุกกอง 
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บทที่ 4 
แนวทางการสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี  

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมกิจการผูสูงอายุ จึงกําหนด
หลักปฏิบัติท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1. กรมกิจการผูสูงอายุจะส่ือสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการท่ีดีอยางท่ัวถึง 

2. กรมกิจการผูสูงอายุจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกคนมั่นใจวา
บุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้อยาง
เครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนวินัยอยางหนึ่งท่ีบุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดม่ัน และปฏิบัติให
ถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมกิจการผูสูงอายุ
คนใดกระทําการใด ๆ ท่ีขัดตอนโยบายฉบับนี้ 

3. กรมกิจการผูสูงอายุคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติหนาท่ีท่ีขัด
หรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีท่ีไมอาจรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
เลขานุการกรม โดยขอมูลท่ีใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ท้ังนี้ ผูบังคับบัญชาเองก็มีหนาท่ีในการสอดสอง 
ดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ันใหปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ 

4. นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกปโดย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผูสูงอายุ 

5. กรมกิจการผูสูงอายุจะกําหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ รวมท้ังมีการประเมินตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

6. หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการท่ีดีฉบับนี้ สามารถติดตอสอบถามไดท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผูสูงอายุ  
โทร. 0 2642 4338 ตอ 386, 444 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี wanna.senior@gmail.com 
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ภาคผนวก 
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ใบลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของผูอํานวยการกอง / กลุมเทียบเทา / ศูนย .............................................. 

กรมกิจการผูสูงอายุ 
------------------------------------------- 

1. ขาพเจาไดเอกสารเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี ฉบับนี้แลว
2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปนอยางดี พรอมท้ังมุงมั่น

ท่ีจะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีดานตาง ๆ ซึ่งระบุไวไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไป
กําหนดเปนมาตรการ/โครงการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของหนวยงานมีธรรมาภิบาลตอไป 

3. ขาพเจาไดประกาศใหขาราชการและเจาหนาท่ี/พนักงานในสังกัดของขาพเจาไดรับทราบนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติดวยแลว ตามแบบฟอรมการลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีท่ีแนบทาย
ผานชองทางการสื่อสาร ดังนี้ 

  การประชุมของหนวยงาน           เมื่อวันท่ี ......... เดือน .......................... พ.ศ. 2560 
  การแจงเวียนหนังสือ เลขท่ี........... ลงวันท่ี ........... เดือน .......................... พ.ศ. 2560 
  อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................. 

4. การส่ือสารภายในครอบคลุมบุคลากรท่ัวทั้งองคการ (ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
พนักงานกองทุนผูสูงอายุ ลูกจางช่ัวคราว) 

- บุคลากรในสังกัดท้ังหมด     จํานวน ..................... คน 
- บุคลากรในสังกัดท่ีไดรับการถายทอด จํานวน ............. คน คิดเปนรอยละ .......ของบุคลากร

ท้ังหมด 

(ลงช่ือ) .................................................. 
    (....................................................... ...............) 

   ตําแหนง ผูอํานวยการกอง/กลุมเทียบเทา/ศูนยฯ ........................ 

หมายเหตุ:  
หัวหนาหนวยงานโปรดลงนามและสงคืนกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

11 



ใบลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของผูปฏิบัติงานในสังกัด กอง / กลุมเทียบเทา / ศูนย .............................................. 

กรมกิจการผูสูงอายุ 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันที่ .................................. ถึงวันที่ ............................................... 

หน่วยงาน ........................ 
ด้าน/

นโยบายหลัก 
แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลงานเทียบกับ 

ค่าเป้าหมาย (√) 
ปัญหาและ
อุปสรรคที่

เกิดขึ้น (หากมี) 

แนวทาง 
การแก้ไข 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. นโยบายด้านองค์การ

4. นโยบายด้านผู้ปฏบิัติงาน
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คําส่ังกรมกิจการผูสูงอายุ 
  ท่ี 228/๒๕๕9 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
_________________________- 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) บัญญัติใหสวนราชการใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมือง   ท่ีดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล สงผลใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล 

 เพื่อใหการบริหารราชการของกรมกิจการผู สูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 
  ๑. รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุท่ีไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการ 

 2. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ กรรมการ 
 3. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน กรรมการ 
 4. ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ กรรมการ
 5. ผูอํานวยการกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ กรรมการ 
 6. ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ กรรมการ 
 7. เลขานุการกรม กรรมการ 
 8. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 9. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
 10 เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ท่ีหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
๑. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมกิจการผูสูงอายุ 
๒. ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมกิจการผูสูงอายุ        

ท่ีกําหนดขึ้นใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
๓. กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของ      

กรมกิจการผูสูงอายุตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวอยางเปนระบบ 
๔. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมกิจการผูสูงอายุให

เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

/5. พิจารณา ... 
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