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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 



คํานํา 
 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ   
ที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง
สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งน้ี 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 

 
 
 

(ลงช่ือ) ........................................................ 
               (นายอนุสันต เทียนทอง) 
             อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 
   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ 
 

กรมกิจการผูสูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนวยงาน
ภาครัฐ มีภารกิจในเชิงนโยบายและวิชาการดานสังคมเกีย่วกับผูสูงอายุ รวมถึงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
การจัดสวัสดิการ และการคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุ เพื่อสรางหลักประกันการดําเนินชีวิตแกผูสูงอายุ โดย
จัดวางระบบการทํางานทั้งระบบแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร เพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความคลองตัว       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มต้ังแตการเสนอแนะนโยบาย การพัฒนางานวิชาการดานมาตรการ กลไก 
องคความรูและนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การสงเสริมและสนับสนุนเชิงวิชาการและการบูรณาการ
ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และ
การคุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุภายใตกลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชมรมผูสูงอายุเปนแกนหลักใน
การดําเนินงานในรูปแบบ “หุนสวนในงานพัฒนาดานผูสูงอายุ” ตลอดจนการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน โดยมีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ และศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุใน
กํากับเปนศูนยแหงการเรียนรูและการพัฒนาแบบเบด็เสร็จครบวงจร (ศูนยตนแบบ) ใหองคกรเครือขายที่สนใจ
ไดศึกษาเรียนรู 

 

ในฐานะผูบริหารของกรมกจิการผูสูงอายุ จึงกําหนดใหมีการจดัทํานโยบายการกาํกับดูแลองคการทีดี่
ของกรมกิจการผูสูงอายุ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกรมกิจการผูสูงอายุมีระบบการบริหารจัดการที่ดี          
มีความชัดเจน โปรงใส และมีธรรมาภิบาล เปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมี
ศักด์ิศรีของการเปนหนวยงานภาครัฐ พรอมสรางความไววางใจและศรัทธาจากผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป 

 

นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ 
แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกรมกิจการผูสูงอายุจะสามารถนํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ฉบับน้ีไปเปนแนวทางการปฏิบติังาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการทีป่รากฏอยูในนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี 

 

กรมกิจการผูสูงอายุ พิจารณาดําเนินการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ของกรมเปนประจําทุกป ทั้งน้ี เพื่อใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้งเพื่อเปนการแสดงถึงพันธสัญญา
ระหวางกรมและบุคลากรของกรม จึงขอใหทุกคนไดรับทราบนโยบายดังกลาวที่แนบมาพรอมน้ี พรอมทั้ง
ยอมรับเปนหลักในการปฏิบัติราชการสืบไป 

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………………….. 
               (นายอนุสันต เทียนทอง) 
             อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 
   วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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บทท่ี 1 
ขอมูลองคการ 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

มุงสูสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความรบัผิดชอบรวมกัน 
 

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 มีความซื่อสัตยสุจริตในหนาที่ 

โปรงใส การไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
ทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ความรวมมือ รวมแรง รวมใจกันดําเนินงานรวมกันในทุก

ข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานเริ่มต้ังแตการวางแผน 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 ดังน้ี 
1. กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
2. กองสงเสรมิสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ 
3. กองสงเสรมิศักยภาพผูสูงอายุ 
4. กองกจิการกองทุนผูสูงอายุ 
5. สํานักงานเลขานุการกรม 
6. กลุมพฒันาระบบบริหาร 
7. กลุมตรวจสอบภายใน 
และมีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผูสงูอายุ จํานวน 12 แหงเปนหนวยงานในกํากับกองสงเสริม

สวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ และศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ จํานวน 1 แหง เปน
หนวยงานในกํากับกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ (ดังแผนภูมิโครงการองคการ) 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสรางกรมกิจการผูสูงอายุปจจบุัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 

กรมกิจการผูสูงอาย ุ

รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ

 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
- ฝายบริหารทั่วไป 
- กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
- กลุมวิจัยและประเมินผล 
- กลุมสารสนเทศและเทคโนโลยี 
- กลุมงานความรวมมือระหวางประเทศ 

 

กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ 
- ฝายบริหารทั่วไป 
- กลุมสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผูสงูอายุ 
- กลุมสงเสริมระบบการดูแลและคุมครองทางสังคม

ผูสงูอายุ 
- กลุมสงเสริมสิทธิผูสูงอายุ 

 

กองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
- ฝายบริหารทั่วไป 
- กลุมสงเสริมและพฒันาศักยภาพผูสูงอายุ 
- กลุมสงเสริมและพฒันาเครอืขายผูสูงอายุ 
- กลุมสงเสริมการเตรียมความพรอมสูวัยสงูอายุ 

 

กองบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
- ฝายบริหารทั่วไป 
- กลุมงานบริการกองทุนผูสูงอายุ 
- กลุมงานบริหารสญัญาและกฎหมาย 
- กลุมงานวิชาการและคณะกรรมการ 

 

สํานักงานเลขานุการกรม 
- กลุมอํานวยการ 
- กลุมการคลงัและพัสดุ 
- กลุมบรหิารทรัพยากรบุคคล 
- กลุมกฎหมาย 

- กลุมประชาสัมพันธ 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ (12 แหง) 
1. ศูนยพัฒนาฯ บานบางแค กรุงเทพมหานคร 
2. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดปทุมธานี 
3. ศูนยพัฒนาฯ วาสนะเวศม จ.พระนครศรอียุธยา 
4. ศูนยพัฒนาฯ บานบางละมุง จ.ชลบุร ี
5. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดลําปาง 
6. ศูนยพัฒนาฯ บานธรรมปกรณเชียงใหม จ.เชียงใหม 
7. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดขอนแกน 
8. ศูนยพัฒนาฯ บานบุรรีัมย จ.บุรรีัมย 
9. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดนครพนม 
10. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดภูเก็ต 
11. ศูนยพัฒนาฯ จังหวัดสงขลา 
12. ศูนยพัฒนาฯ บานทักษิณ จ.ยะลา 
 
 

ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมดานผูสูงอายุ (1 แหง) 
อ.บางละมงุ จ.ชลบุร ี
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บทท่ี 2 
หลักการและวัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

 
หลักการ 

การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุนับเปนการสนองตอบตอ
แนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังน้ี 

1. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีน้ี ถือเปนสวนหน่ึงของการนํา
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ 

“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ       
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่ตอง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิง
ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได” 

2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มุงเนน
ใหสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการบนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  
วิสัยทัศนการพัฒนาระบบราชการ “ 0ระบบราชการไทยมุงเนนพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน 

และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยกระดับ
ขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลศิ บูรณาการและเพิ่มประสทิธิภาพงานของภาครฐั ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน 
สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนที่นาเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน” 

4. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) ตอ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

5. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA):  

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับต้ังแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ึน เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหเปน
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หนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองคการน้ัน สวนหน่ึงไดใหความสําคัญกับการนําองคกร 
(หัวขอ 1.1) เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มี
ความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมีจริยธรรม รวมทั้ง
ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคการเปนทั้งคนเกงและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานดวยความเคารพ ใหเกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากร
ขององคการอยางมีความรับผดิชอบแลว บุคลากรในองคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอืน่ ๆ  ผูบริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม เชน มีการดูแลตอผูรับบริการอยางซื่อสัตยสุจริต   
ใหเกียรติ เปนธรรม รวมกับการรักษาปกปองไมใหองคการดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงตอศักด์ิศรีหรือสิ่งไมดีใด ๆ  

 
วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 

เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมกจิการผูสูงอายุมีผลในทางปฏิบัติอยางจรงิจงั และเกิดประโยชนกับทกุ
ฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึดหลักการทีส่ําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

1. เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนในหนวยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม 

2. เพื่อใชเปนแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัด
กรมกิจการผูสูงอายุ ทั้งน้ี เพื่อมิใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนสวนตนอันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ 
สังคม สิ่งแวดลอม องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรมกิจการผูสูงอายุ 

3. เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิดข้ึนกับ
ผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
บทท่ี 3  

นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี (Organizational Governance) ของกรมกิจการผูสูงอาย ุ
 
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ 

มีความศรัทธา ความไววางใจ และเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักด์ิศรี
ของการเปนหนวยงานภาครัฐ กรมกิจการผูสูงอายุจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ ดี 
ประกอบดวย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบาย
ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผูปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานรัฐ สังคม 
และ

สิ่งแวดลอม 

ดาน
ผูรับบริการ
และผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

ดานองคการ 
ดาน

ผูปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แสดงนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมกิจการผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดาน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม 
1.1 ใหความรวมมือและสนับสนุน

การดําเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

 

- สรางกลไกการกํากับการดูแล        
การดําเนินการตามภารกจิตาง ๆ     
ใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล  

การติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

รอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของ   
การบรรลผุลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รอยละ 90 กยผ. 

1.2 มุงมั่น รักษาและสงเสริมให
บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยไมกระทําการ
ใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทาง
ราชการและกระทบตอ
ประชาชนทั่วไป 

- จัดทําแนวทาง มาตรการ เพื่อ  
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอสงัคมและอนุรกัษ
สิ่งแวดลอม 

การสงเสริมการประหยัด
พลังงานของกรม 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลงังาน 

ระดับ 3 สลก. 

1.3 สงเสรมิผลักดันการดําเนินงาน
ที่มีความสําคัญและเปน
ประโยชนตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมทัง้          
การดําเนินการทีจ่ะชวย
ยกระดับความเปนอยูที่ดีข้ึน
ของผูสูงอายุ 

 

- จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูสงูอายุ 

 

การปรับปรงุ
สภาพแวดลอมและที่อยู
อาศัยที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสําหรับ
ผูสงูอายุ 

รอยละของผูสงูอายุที่ไดรบั    
การปรับปรงุสภาพแวดลอมและ
ที่อยูอาศัยที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสําหรับผูสงูอายุของ    
คาเปาหมายที่กําหนดไว 

รอยละ 100 สคส. 
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ดาน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.1 มุงมั่นปรับปรงุ
กระบวนการดําเนินงาน
และการใหบริการที่มี
คุณภาพภายใต
กระบวนการมสีวนรวม
ของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย เพื่อให
สามารถตอบสนอง    
ความตองการของ
ผูรบับริการและผูมสีวนได
สวนเสีย 

 

(1) รับฟงความตองการของผูรบับริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียผานชองทาง
ตาง ๆ  

การสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

รอยละความพึงพอใจของ
ผูรบับริการและผูมสีวนไดสวน
เสียตอการดําเนินงานและ      
การใหบริการของกรม 

รอยละ 75 ทุกกอง 

(2) เรงรัดการดําเนินการจัดการ       
ขอรองเรียนของผูรับบริการและ     
ผูมสีวนไดสวนเสีย 

การจัดการขอรองเรียน
ของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

รอยละความสําเร็จของเรื่อง
รองเรียนที่ไดรับขอยุติ 

รอยละ 100 สลก. 

(3) จัดทํามาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน
และการใหบริการของกรม 

การจัดทําคูมือ       
การปฏิบัติงาน 

รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานเผยแพรผาน
เว็บไซดกรม 

รอยละ 100 ทุกกอง 

(4) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามี  
สวนรวมในการดําเนินงานจัด
กิจกรรมเพื่อการพฒันาคุณภาพ  
ชีวิตผูสูงอายุ 

การสงเสรมิสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูสงูอายุ 

รอยละของศูนยพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสงูอายุที่
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนมี   
การจัดกจิกรรมเพือ่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

รอยละ 70 สศส. 

 (5) สงเสริมการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มา
ประยุกตใชในการดําเนินงานและ
การใหบริการ เพื่อความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการและ   
ผูมสีวนไดสวนเสียไดอยางทันตอ
เหตุการณ 

การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลผูสงูอายุทีร่ับ
บริการในศูนย
พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูสงูอายุ 

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานขอมลูผูสูงอายุที่รบั
บริการในศูนยพัฒนาการจัด
สวัสดิการสงัคมผูสูงอายุ จํานวน 
11 แหง 

รอยละ 100 กยผ. 
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ดาน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
  การพัฒนาระบบสืบคน 

ขอมูลผูสงูอายุทีร่ับ
บริการกูยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพจาก
กองทุนผูสงูอายุ 

รอยละความสําเร็จของการพฒันา
ระบบการสบืคนขอมูลผูสงูอายุที่
รับบริการกูยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพจากกองทุนผูสงูอายุ 

รอยละ 100 กบท. 

3. นโยบายดานองคการ 
3.1 สรางระบบความปลอดภัยของ

สํานักงานที่มีประสิทธิภาพ 
(1) จัดทําแนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดภัย

พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
การจัดทําคูมือ
ปฏิบัติการตามแผน
ปองกันภัยพบิัติและ
ภาวะฉุกเฉินของกรม 

รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
คูมือปฏิบัติการตามแผนปองกัน
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของกรม 

รอยละ 100 กพร. 

 (2) จัดทําแนวทางการใชงานและ    
การรกัษาความปลอดภัยดาน   
ระบบคอมพิวเตอร 

การบํารุงรักษาเครือ่ง
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 

รอยละของอปุกรณคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงที่ชํารุด
เสียหายไดรับการซอมแซมให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

รอยละ 100 กยผ. 

3.2 สงเสรมิ ปลูกฝง และกระตุนให
บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยง
จนเปนวัฒนธรรมขององคการ 
โดยเนนยํ้าถึงผลกระทบทีเ่กิด
จากการดําเนินงานที่ไม
สอดคลองกบัหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- จัดใหมกีระบวนการกํากับ ควบคุม 
ดูแล และการจัดการความเสี่ยงทีม่ี
ประสิทธิภาพในทุกข้ันตอนของการ
ดําเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยง
กรม 

รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงของกรมเปนไปตาม
แผนฯ ที่กําหนด 

รอยละ 90 กยผ. 

3.3 มุงเนนการปฏิบัติงานที่โปรงใส 
ปราศจากการทุจริต หรือมี

- จัดทําแนวทางปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุม

รอยละความสําเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

รอยละ 90 กพร. 
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ดาน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
ผลประโยชนทับซอน ของทุกหนวยงานในสังกัดกรม ภายในของกรม ของกรมเปนไปตามแผนฯ ที่

กําหนด 
4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 
4.1 ใหความสําคัญกับการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสทิธิภาพ 

- พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะอยางเปนระบบและ
ตอเน่ืองอยางนอยคนละ 10 วันตอป 

การจัดทําแผนพฒันา
บุคลากร 

รอยละของบุคลากรที่ไดรบั    
การพัฒนาตามแผนพฒันา
บุคลากร 

รอยละ 70 สลก. 

4.2 สงเสรมิใหผูปฏิบัติงานไดมสีวน
รวมในการตัดสินใจ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาองคการ 

- จัดใหมีการประชุมผูปฏิบัติงานทกุ
ระดับเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการพัฒนา
องคการอยางสม่ําเสมอ และตอเน่ือง 

การจัดประชุมกรม จํานวนครั้งของการประชุมกรม 12 ครั้ง/ป สลก. 

4.3 มุงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาค 

- พัฒนาและปรับปรุงสถานทีป่ฏิบัติงาน
ใหมีสภาพแวดลอมทีเ่อื้ออํานวยตอ
การปฏิบัติงาน 

การจัดกจิกรรม 5 ส. จํานวนครั้งการจัดกจิกรรม 5 ส. 
ของหนวยงานในสงักัด  

1 ครั้ง/ไตรมาส สลก. 
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บทท่ี 4 
แนวทางการสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมกิจการผูสูงอาย ุ

 
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ จึงกําหนด

หลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังน้ี 
1. กรมกิจการผูสูงอายุจะสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย

การกํากับดูแลองคการที่ดีอยางทั่วถึง 
2. กรมกิจการผูสูงอายุจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกคนมั่นใจวา

บุคลากรและองคการจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ีอยาง
เครงครัด โดยจะถือเสมือนวาเปนวินัยอยางหน่ึงที่บุคลากรทุกระดับตองทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให
ถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมกิจการผูสูงอายุ
คนใดกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอนโยบายฉบับน้ี 

3. กรมกิจการผูสูงอายุคาดหวังใหบุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติหนาที่ที่ขัด
หรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตาง ๆ ในนโยบายฉบับน้ีตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาได อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน
เลขานุการกรม โดยขอมูลที่ใหน้ันใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งน้ี ผูบังคับบัญชาเองก็มีหนาที่ในการสอดสอง 
ดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับช้ันใหปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี 

4. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกปโดย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผูสูงอายุ 

5. กรมกิจการผูสงูอายุจะกําหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ 

6. หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับน้ี สามารถติดตอสอบถามไดที่กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผูสูงอายุ 
โทร. 0 2642 4338 ตอ 386, 444 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) vanna.aran@yahoo.com 
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คําสั่งกรมกจิการผูสูงอายุ 
                                                       ที่ ๒๒๘ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดี 
_________________________ 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) บัญญัติใหสวนราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมือง   
ที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบรหิารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล สงผลให
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

 เพื่อใหการบริหารราชการของกรมกิจการผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 
  ๑. รองอธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุที่ไดรับมอบหมาย ประธานกรรมการ 
  ๒. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานผูสูงอายุ กรรมการ 
  ๓. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน กรรมการ 
  ๔. ผูอํานวยการกองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ กรรมการ 
  ๕. ผูอํานวยการกองสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ กรรมการ 
  ๖. ผูอํานวยการกองบริหารกองทุนผูสูงอายุ กรรมการ 
  ๗. เลขานุการกรม กรรมการ 
  ๘. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน กรรมการ 
  ๙. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐. เจาหนาที่กลุมพฒันาระบบบรหิาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       ที่หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารมอบหมาย  

ใหคณะกรรมการจัดทํานโยบายการกํากบัดูแลองคการที่ดี มอีํานาจหนาที่ ดังน้ี 
๑. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ 
๒. ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุ       

ที่กําหนดข้ึนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม 
๓. กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ     

กรมกิจการผูสูงอายุตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวอยางเปนระบบ 
๔. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมกิจการผูสูงอายุใหเหมาะสม

และทันสมัยอยูเสมอ 
 
 
 

/๕. พิจารณา ... 
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- ๒ - 
 

๕. พิจารณาแตงต้ังคณะทํางานยอยเพื่อพิจารณารายละเอียดในบางประเด็นตามความเหมาะสม 

 ทั้งน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

              สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 
 
 
                                              (นายอนุสันต  เทียนทอง) 
                                                                          อธิบดีกรมกิจการผูสงูอายุ 
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