นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของกรมกิจการผูสูงอายุ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1
บทที่ 1
ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและสังคมใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
พันธกิจ (Missions)
1. พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรมและบูรณาการงานดานผูสูงอายุเพื่อสงเสริม สนับสนุน
คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุใหมีความอยูดีมีสุข
2. การเตรียมความพรอมสังคมเพื่อความอยูดีมีสุขเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ
3. คุมครอง สงเสริม สนับสนุนและพิทักษสิทธิผูสูงอายุใหเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม
4. สงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายงานดานผูสูงอายุเพื่อรวมขับเคลื่อนและพัฒนางานดานผูสูอายุ
5. พัฒนาองคการและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองคความรูดานผูสูงอายุเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร
คานิยมหลักขององคการ (Core Values)
มีคุณธรรม ทํางานเปนทีม สรางสังคมคุณภาพ
มีคุณธรรม (Integrity) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม มีความซื่อสัตยสุจริตในหนาที่
โปรงใส การไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเปนหลักในการปฏิบัติงาน
ทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ความรวมมือ รวมแรง รวมใจกัน ดําเนินงานรวมกันในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการดําเนินงานเริ่มตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล เพื่อบรรลุ
เปาหมายเดียวกันรวมกัน
สรางสังคมคุณภาพ (Creating Social Quality) หมายถึง การทําใหผูสูงอายุในสังคมกินดี อยูดี มีสุข
มีสิทธิ และมีความมั่นคงทางสังคม สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข มีความเอื้ออาทร หวงใย ดูแล
ซึ่งกันและกัน
โครงสรางองคการ (Organizational Structure)
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
พ.ศ. 2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 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)

2
แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์การ

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-

สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มการคลังและพัสดุ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มกฎหมาย
กลุ่มสื่อสารองค์กร

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
- กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

กองส่งเสริมสวัสดิการ
และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ
- กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทาง
สังคมผู้สูงอายุ
- กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (12 แห่ง)

-

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
กลุ่มส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัย
สูงอายุ

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (1 แห่ง)

หมายเหตุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้รับการจัดตั้งเป็นกองภายในขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุตามคาสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 484/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

บทที่ 2
หลักการและวัตถุประสงคการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
หลักการ
การจั ดทํา นโยบายการกํ ากับดู แลองค ก ารที่ดี ของกรมกิ จการผูสู งอายุ นับเปนการสนองตอบต อ
แนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้
1. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของการนํา
หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ ธรรมาภิ บ าลเข า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการเปลี่ ย นแปลงระบบ
การบริหารราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมุงเนนใหสวนราชการใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิ ภาพ ความคุ มคา ในเชิงภารกิจแหงรั ฐ การลดขั้น ตอนการปฏิ บัติง าน การลดภารกิ จและยุบ เลิ ก
หนว ยงานที่ไ มจํ าเปน การกระจายภารกิจ และทรัพ ยากรใหแ กท องถิ่น การกระจายอํ านาจ การตั ดสิ น ใจ
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจั ดสรรงบประมาณและการบรรจุแต งตั้ง บุคคลเขา ดํารงตําแหนง หรือ ปฏิบัติ หนา ที่ตอ ง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติง าน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎี ก ากํ า หนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มุงเนน
ใหสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)
วิสัยทัศนการพัฒนาระบบราชการ “ระบบราชการไทยมุงเนนพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน
และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยกระดับ
ขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศ บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน
สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนที่นาเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”
4. คําแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภา โดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
12 กั นยายน 2557 เรื่องการส งเสริ มการบริหารราชการแผนดิ นที่มีธรรมาภิบาลและการป องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
5. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA):
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปน
หนวยงานที่มี ผลการปฏิบั ติงานสู ง และมีมาตรฐานการทํ างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการนั้น สวนหนึ่งไดใหความสําคัญกับการนําองคกร
(หัวขอ 1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มี
ความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรม รวมทั้ง
ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริย ธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อ นรวมงานดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากร
ขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม เชน มีการดูแลตอผูรับบริการอยางซื่อสัตยสุจริต
ใหเกียรติ เปนธรรม รวมกับการรักษาปกปองไมใหองคการดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงตอศักดิ์ศรีหรือสิ่งไมดีใด ๆ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมกิจการผูสูงอายุมีผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง และเกิดประโยชนกับทุก
ฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยาง
เปนรูปธรรม
2. เพื่อเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัดกรม
กิจการผูสูงอายุ
3. เพื่ อสร างการยอมรับ ความน าเชื่ อถือ ความไวว างใจ ความมั่น ใจและศรัท ธาใหเ กิดขึ้ นกั บ
ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชนทั่วไป

5
บทที่ 3
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organizational Governance)
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 และแนวทางปฏิบัติภ ายใตกรอบนโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบาย
ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผูปฏิบัติงาน

ดานรัฐ สังคม
และ
สิ่งแวดลอม

ดาน
ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

ดาน
ผูปฏิบัติงาน

ดานองคการ

6
ตารางที่ 1 แสดงนโยบายการกากับดูแลองค์การทีด่ ขี องกรมกิจการผู้สงู อายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้าน/นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1 ให้ความร่วมมือและ
- สร้างกลไกการกากับการดูแล
สนับสนุนการดาเนินงาน
การดาเนินการตามภารกิจ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาล

โครงการ

การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
1.2 มุ่งมั่น รักษาและส่งเสริมให้ - จัดทามาตรการส่งเสริมให้
การส่งเสริมการประหยัดน้า
บุคลากรทุกระดับมี
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความ ของกรม
จิตสานึกรับผิดชอบต่อ
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สังคมและอนุรักษ์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการประหยัด
สิ่งแวดล้อม โดยไม่กระทา
พลังงานของกรม
การใด ๆ ที่จะมีผลเสียหาย
ต่อทางราชการและกระทบ
ต่อประชาชนทั่วไป
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการ (1) รับฟังความต้องการของ
การดาเนินงานและการ
ดาเนินงานและการให้บริการ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ให้บริการของกรม
ที่มีคุณภาพภายใต้
ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
การบรรลุผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดที่มี
การดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดน้า
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดที่มี
การดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน

ร้อยละ 85

กยผ.

ทุกกอง

ร้อยละ 80

สลก.

สคส.

ร้อยละ 80

สลก.

ทุกกอง

ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักความพึง
พอใจและความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการดาเนินงานและการ
ให้บริการของกรม

ร้อยละ 75

กพร.

ทุกกอง
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ด้าน/นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ

(2) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยี การให้บริการกู้ยืมทุนเพื่อ
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ การประกอบอาชีพจาก
ดาเนินงานและการ
กองทุนผู้สูงอายุ
ให้บริการ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่างทันต่อ
เหตุการณ์
3. นโยบายด้านองค์การ
3.1 สร้างระบบความปลอดภัย
ของสานักงานที่มี
ประสิทธิภาพ

(1) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใน
กรณีเกิดภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน
(2) จัดทาแนวทางการใช้งาน
และการรักษาความ
ปลอดภัยด้านระบบ
คอมพิวเตอร์

3.2 มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบการให้บริการรับชาระหนี้
เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
จากกองทุนผู้สูงอายุผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter
Service)

ระดับ 3

การดาเนินการตามแผน
ป้องกันภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดที่มี
การดาเนินการตามแผนป้องกันภัย
พิบัติและภาวะฉุกเฉินของ
หน่วยงาน
การบารุงรักษาเครื่อง
ร้อยละของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชารุด
พ่วง
เสียหายได้รับการซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- จัดทาแนวทางปฏิบัติการติดตาม การติดตามประเมินผลระบบ
ประเมินผลระบบการควบคุม การควบคุมภายในของกรม
ภายในของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรม

ร้อยละความสาเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของ
กรมเป็นไปตามแผนฯ ที่กาหนด

เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม
กบท.
-

ร้อยละ 80

สลก.

สคส.

ร้อยละ 80

กยผ.

-

ร้อยละ 80

กพร.

ทุกกอง
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ด้าน/นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบตั ิงาน
4.1 ให้ความสาคัญกับการบริหาร - พัฒนาขีดสมรรถนะของ
และการพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรให้มีความรู้
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
4.2 มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
- สารวจความพึงพอใจของ
คุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐาน
บุคลากรที่มีต่อองค์การ
ของความเสมอภาค

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เจ้าภาพ
หลัก
ร่วม

การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
กรม ประจาปีงบประมาณ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรกรม
พ.ศ. 2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ร้อยละ 70

สลก.

ทุกกอง

การสารวจความพึงพอใจของ
บุคลากร

ร้อยละ 75

สลก.

ทุกกอง

ร้อยละของบุคลากรที่มีความพึง
พอใจต่อองค์การ

บทที่ 4
แนวทางการสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

9

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค การที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ จึงกําหนด
หลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้
1. กรมกิจการผูสูงอายุจะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง
2. กรมกิจ การผู สูงอายุ จะจัด ระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อใหทุ กคนมั่ นใจว า
บุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อยาง
เครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนวินัยอยางหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให
ถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมกิจการผูสูงอายุ
คนใดกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอนโยบายฉบับนี้
3. กรมกิจการผูสูงอายุคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติหนาที่ที่ขัด
หรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงาน
ตอผูบังคั บบัญ ชาได อาจขอคํา ปรึกษาจากผูบ ริหารระดับสูง หรือกลุมบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล สํ านักงาน
เลขานุการกรม โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาเองก็มีหนาที่ในการสอดสอง
ดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้นใหปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกปโดย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผูสูงอายุ
5. กรมกิจการผูสูงอายุจะกําหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
6. หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ สามารถติดตอสอบถามไดที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผูสูงอายุ
โทร. 0 2642 4338 ตอ 386, 444 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่ wanna.senior@gmail.com
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ภาคผนวก
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ใบลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของผูอํานวยการกอง / กลุมเทียบเทา / ศูนย ..............................................
กรมกิจการผูสูงอายุ
------------------------------------------1. ขาพเจาไดเอกสารเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับนี้แลว
2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเปนอยางดี พรอมทั้งมุงมั่น
ที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดานตาง ๆ ซึ่งระบุไวไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไป
กําหนดเปนมาตรการ/โครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหการปฏิบัติงานของหนวยงานมีธรรมาภิบาลตอไป
3. ขาพเจาไดประกาศใหขาราชการและเจาหนาที่/พนักงานในสังกัดของขาพเจาไดรับทราบนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติดวยแลว ตามแบบฟอรมการลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีที่แนบทาย
ผานชองทางการสื่อสาร ดังนี้
การประชุมของหนวยงาน
เมื่อวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. 2560
การแจงเวียนหนังสือ เลขที่........... ลงวันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. 2560
อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................................................
4. การสื่อสารภายในครอบคลุมบุคลากรทั่วทั้งองคการ (ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
พนักงานกองทุนผูสูงอายุ ลูกจางชั่วคราว)
- บุคลากรในสังกัดทั้งหมด จํานวน ..................... คน
- บุคลากรในสังกัดที่ไดรับการถายทอด จํานวน ............. คน คิดเปนรอยละ .......ของบุคลากร
ทั้งหมด

(ลงชื่อ) ..................................................
(......................................................................)
ตําแหนง ผูอํานวยการกอง/กลุมเทียบเทา/ศูนยฯ ........................

หมายเหตุ:
หัวหนาหนวยงานโปรดลงนามและสงคืนกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
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ใบลงนามรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของผูปฏิบัติงานในสังกัด กอง / กลุมเทียบเทา / ศูนย ..............................................
กรมกิจการผูสูงอายุ
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
ที่

13
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ .................................. ถึงวันที่ ...............................................
หน่วยงาน ........................
ด้าน/
นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

โครงการ

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. นโยบายด้านองค์การ

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลงานเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย (√)
ผ่าน ไม่ผ่าน

ปัญหาและ
อุปสรรคที่
เกิดขึ้น (หากมี)

แนวทาง
การแก้ไข
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คําสั่งกรมกิจการผูสูงอายุ
ที่ 228/๒๕๕9
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
_________________________ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) บัญญัติใหสวนราชการใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมือง ที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล สงผลใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการ
แผนดินของรัฐบาล
เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารราชการของกรมกิ จ การผู สู ง อายุ เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี โดยมีองคประกอบ ดังนี้
๑. รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุที่ไดรับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
2. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ
กรรมการ
7. เลขานุการกรม
กรรมการ
8. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
9. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
10 เจาหนาที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ที่หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารมอบหมาย
ใหคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ
๒. ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ
ที่กําหนดขึ้นใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม
๓. กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ
กรมกิจการผูสูงอายุตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวอยางเปนระบบ
๔. ทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายการกํ า กั บ ดู แลองค ก ารที่ ดี ข องกรมกิ จ การผู สู ง อายุ ใ ห
เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
/5. พิจารณา ...

