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ค าน า 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 

กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากร
กรมกิจการผู้สูงอายุทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กบักฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ 

                                                
                                                      

(ลงชื่อ) ........................................................ 
            (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) 
             อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
   วันที่.........เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

ประกาศเจตนารมณ ์
กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นหน่วยงาน

ภาครัฐ มีภารกิจในเชิงนโยบายและวิชาการด้านสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างหลักประกันการด าเนินชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดย
จัดวางระบบการท างานทั้งระบบแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร เพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การเสนอแนะนโยบาย การพัฒนางานวิชาการด้านมาตรการ กลไก 
องค์ความรู้และนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและสนับสนุนเชิงวิชาการและการบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และ
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุภายใต้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมผู้สูงอายุเป็นแกนหลักใน
การด าเนินงานในรูปแบบ “หุ้นส่วนในงานพัฒนาด้านผู้สูงอายุ” ตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุในก ากับเป็น
ศูนย์แห่งการเรียนรู้และการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (ศูนย์ต้นแบบ) ให้องค์กรเครือข่ายที่สนใจได้ศึกษา
เรียนรู้ 

ในฐานะผู้บริหารของกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุมีระบบการบริหารจัดการที่ดี          
มีความชัดเจน โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมี
ศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความไว้วางใจและศรัทธาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ 
แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกรมกิจการผู้สูงอายุจะสามารถน านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

กรมกิจการผู้สูงอายุ พิจารณาด าเนินการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งเพ่ือเป็นการแสดงถึงพันธสัญญา
ระหว่างกรมและบุคลากรของกรม จึงขอให้ทุกคนได้รับทราบนโยบายดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมทั้ง
ยอมรับเป็นหลักในการปฏิบัติราชการสืบไป 

 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………………….. 
            (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) 
             อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
   วันที่...........เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
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บทที่ 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

      “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม”  

พันธกิจ 

 ผลักดันนโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม   

 พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมของรับสังคมสูงอายุ  
 คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 
 พัฒนาองค์กร และทรัพยากรการบริหารงาน องค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 บูรณาการขับเคลื่อน นโยบาย มาตรการ กลไก นวัตกรรม งานดา้นผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ 
 พัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคม

สูงอายุ  
 พัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือและส่งเสริมระบบการจัดสวสัดิการ การคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ  
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร  
 

ค่านิยมหลักขององค์การ (Core Values) 
ค่านิยมหลักขององค์การ ผส. คือ I – C ประกอบด้วย Integrity, Collective Goal, Citizen – 

centric, Creativity, Collaboration, Communication โดยก าหนดคุณลักษณะค่านิยมแต่ละเรื ่อง
ตามตาราง  

 
 

ค่านิยมหลัก ความหมาย 

มีคุณธรรม (Integrity) - การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  
- มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่สุจริตในหน้าที่ โปร่งใส การไม่เลือกปฏิบัติ  
- ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

มีเป้าหมายร่วมกัน     
(Collective Goal) 

มีเป้าหมายการท างานสูงสุดร่วมกัน คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ 
 

ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง       
(Citizen – Centric) 

ยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นโจทย์ก าหนดการท างาน เพื่อการบริหาร
ราชการและการให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผล และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
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ค่านิยมหลัก ความหมาย 

ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) 

มีความสามารถในการคิดได้หลากหลาย แปลกใหม่จากเดิม และเหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ น าไปสู่การสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม เช่น งานวิจัยใหม่ 
โครงการใหม่ บริการใหม่ ฯลฯ 

ความร่วมมือร่วมใจ 
(Collaboration) 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขา้มามีส่วนร่วม ในฐานะ “หุ้นส่วน 
หรือภาคี” ในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  

การสื่อสาร 
(Communication)  

มีการส่งข่าวสารระหวา่งบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกขององค์การ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถประสานงานให้ฝ่ายตา่ง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่  
ความรับผิดชอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  

 
โครงสร้างองค์การ (Organizational Structure) 

โครงสร้างองค์การกรมกิจการผู้สูงอายุปัจจุบัน ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ดังนี้ 
1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
2. กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 
3. กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
4. กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 
5. ส านักงานเลขานุการกรม 
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
8. ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สงูอายุ 
และมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ านวน 12 แห่ง เป็นหน่วยงานในก ากับ         

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ านวน 1 แห่ง 
เป็นหน่วยงานในก ากับกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (ดังแผนภูมิโครงการองค์การ) 
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โครงสร้างกรมกิจการผู้สงูอายุ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริห าร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กลุ่มความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

  

  

กองส่งเสริมสวัสดิการ 

และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

- กลุ่มระบบการดูแลและ 

  เฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ 
- กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
  

  

กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 

  ศักยภาพผู้สูงอายุ 
- กลุ่มเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพเครือข่าย 

- กลุ่มส่งเสริมการเตรียม  ความ
พร้อมสู่วัยสูงอายุ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

- กลุ่มอ านวยการ 
- กลุ่มการคลังและพัสดุ 
- กลุ่มบริหารทรัพยากร

บุคคล 

- กลุ่มกฎหมาย 

- กลุ่มสื่อสารองค์กร  

กรมกิจการผู้สูงอายุ 

1) กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในกรม ขึ้นตรงต่อ อธิบดีกรมกจิการผู้สูงอายุ ตามค าสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 484/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  
2) ศูนย์ปฏิบตัิการกรมกิจการผู้สูงอาย ุได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในกรม ขึ้นตรงต่อ อธบิดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ตามค าสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ 659/2559 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และค าสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุที่ 671/2560 ลงวันที่        

15 พฤศจิกายน 2560  
3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง ได้แก ่

(1) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร   (5) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดล าปาง (9)   ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทกัษิณ จ.ยะลา 
(2) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี (6) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) (10) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต 
(3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา (7) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ (11) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา 
(4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุร ี (8) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (12) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น 

ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  
จ านวน 12 แห่ง  

ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอาย ุ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 

 - กลุ่มวิชาการและ
คณะกรรมการ 

 - กลุ่มบริหารสัญญาและ
กฎหมาย 

 - กลุ่มบริการกองทุน
ผู้สูงอายุ 
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บทที่ 2 
หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
หลักการ 

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุนับเป็นการสนองตอบต่อ
แนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวม ดังนี้ 

1. การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการน า
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ       
การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
ค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มุ่งเน้น
ให้ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  
วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการ “ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการท างานเพ่ือประชาชน 

และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับ
ขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับทุกภาคส่วน 
สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน” 

4. ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

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

ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น

7. ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ  
(1 แห่ง) 
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หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การน าองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์กร 
(หัวข้อ 1.1) เพ่ือให้ส่วนราชการมีการก ากับดูแลตนเองที่ดีโดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวข้อ 1.2) ด าเนินการอย่างมีจริยธรรม รวมทั้ง
ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ผู้บริหารควรมีการก าหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต   
ให้เกียรติ เป็นธรรม รวมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การด าเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดีใด ๆ  

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมกิจการผู้สูงอายุมีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประโยชน์กับ   
ทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ 
สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมกิจการผู้สูงอายุ 

3. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

 

บทที่ 3  
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล ท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 

มีความศรัทธา ความไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี
ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ  กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ประกอบด้วย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านรัฐ สังคม 
และ

สิ่งแวดล้อม

ด้าน
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ด้านองค์การด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน
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ตารางท่ี 1 แสดงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด้าน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
1.1 ให้ความร่วมมือและสนับสนุน

การด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

 

- สร้างกลไกการก ากับการดูแล        
การด าเนินการตามภารกิจต่าง ๆ     
ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  

การติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ   
การบรรลุผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ร้อยละ 90 กยผ. 

1.2 มุ่งม่ัน รักษา และส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยไม่กระท าการ
ใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทาง
ราชการและกระทบต่อ
ประชาชนทั่วไป 

- จัดท าแนวทาง มาตรการ เพื่อ  
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมการประหยัด
พลังงานของกรม 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการลด
พลังงาน (ไฟฟ้า, น้ ามันเชื้อเพลิง) 
เป็นไปตามค่ามาตรฐานดัชนีการ
ใช้พลังงาน (ค่า EUI) ที่ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงานก าหนด  

ร้อยละ 90 สลก. 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 มุ่งม่ันปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน
และการให้บริการที่มี
คุณภาพภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้

(1) รับฟังความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ  

 
 
 
 

การส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการด าเนินงานและ      
การให้บริการของกรม 

ร้อยละ 75 ทุกกอง 
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ด้าน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สามารถตอบสนอง    
ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

(2) น าข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
หรือการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การจัดการข้อร้องเรียน/
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน/การให้บริการ
ตามข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 90 ทุกกอง 

(3) ปรับปรุงมาตรฐาน/คู่มือการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของ
กรมกิจการผู้สูงอายุให้ทันสมัย 

การจัดท าคู่มือ       
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซด์กรม 

ร้อยละ 90 ทุกกอง 

(4) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมในการด าเนินงานจัด
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
ชีวิตผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

ร้อยละของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมี   
การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ร้อยละ 90 สศส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานและการ
ให้บริการ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและ   ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ 

การจัดท า Mobile 
Application ส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมสู่
วัยสูงอายุ 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 
Mobile Application ส่งเสริม
การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 

ร้อยละ 100 กยผ. 



9 
 

 

ด้าน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3. นโยบายด้านองค์การ 
3.1 สร้างระบบความปลอดภัยของ

ส านักงานที่มีประสิทธิภาพ 
(1) จัดท าแนวทางปฏิบัติในกรณีเกิดภัย

พิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
การด าเนินการตามแผน
ป้องกันภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการ
ด าเนินการตามแผนป้องกันภับ
พิบัติและภาวะฉุกเฉินของ
หน่วยงาน 

ร้อยละ 90/ 
13 แห่ง 

สลก. 

 (2) จัดท าแนวทางการใช้งานและ    
การรักษาความปลอดภัยด้าน   
ระบบคอมพิวเตอร์ 

การบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

ร้อยละของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ช ารุด
เสียหายได้รับการซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

ร้อยละ 100 กยผ. 

3.2 ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นให้
บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยง
จนเป็นวัฒนธรรมขององค์การ 
โดยเน้นย้ าถึงผลกระทบที่เกิด
จากการด าเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- จัดให้มีกระบวนการก ากับ ควบคุม 
ดูแล และการจัดการความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน 

การบริหารความเสี่ยง
กรม 

ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงของกรมเป็นไปตาม
แผนฯ ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 กยผ. 

3.3 มุง่เน้นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 

- จัดท าแนวทางปฏิบัติการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรม 

การติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุม
ภายในของกรม 

ร้อยละความส าเร็จของการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกรมเป็นไปตามแผนฯ ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90 กพร. 
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ด้าน/นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
4.1 ให้ความส าคัญกับการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องอย่างน้อยคนละ 10 วันต่อป ี

การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ    
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ร้อยละ 70 สลก. 

4.2 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาองค์การ 

- จัดให้มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
องค์การอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

การจัดประชุมกรม จ านวนครั้งของการประชุมกรม 1 ครั้ง/เดือน สลก. 

4.3 มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมี
คุณภาพชีวิตที่ดีบนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาค 

- ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน และส่งเสริมการจัด
สวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

การจัดกิจกรรม 5 ส. จ านวนครั้งการจัดกิจกรรม 5 ส. 
ของหน่วยงานในสังกัด  

1 ครั้ง/ 
เดือน 

สลก. 
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บทที่ 4 
แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงก าหนด

หลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. กรมกิจการผู้สูงอายุจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

การก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
2. กรมกิจการผู้สูงอายุจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า

บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้
ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมกิจการผู้สูงอายุ
คนใดกระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3. กรมกิจการผู้สูงอายุคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่ขัด
หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่าง ๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
เลขานุการกรม โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่อง 
ดูแล และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

4. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปีโดย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผู้สูงอายุ 

5. กรมกิจการผู้สูงอายุจะก าหนดแนวทางการวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

6. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผู้สูงอายุ  
โทร. 0 2642 4338 ต่อ 386, 444 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ wanna.senior@gmail.com 
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ภาคผนวก 
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ใบลงนามรับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของผู้อ านวยการกอง / กลุ่มเทียบเท่า / ศูนย์ .............................................. 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
------------------------------------------- 

 
1. ข้าพเจ้าได้เอกสารเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมุ่งมั่น

ที่จะน าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไป
ก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานมีธรรมาภิบาลต่อไป 

3. ข้าพเจ้าได้ประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่/พนักงานในสังกัดของข้าพเจ้าได้รับทราบนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติด้วยแล้ว ตามแบบฟอร์มการลงนามรับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีที่แนบท้าย
ผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้ 

               การประชุมของหน่วยงาน           เมื่อวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. 2561 
               การแจ้งเวียนหนังสือ เลขท่ี............. ลงวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. 2561 
               อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................................... ... 
4. การสื่อสารภายในครอบคลุมบุคลากรทั่วทั้งองค์การ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ลูกจ้างชั่วคราว) 
- บุคลากรในสังกัดท้ังหมด     จ านวน ..................... คน 
- บุคลากรในสังกัดที่ได้รับการถ่ายทอด จ านวน ............. คน คิดเป็นร้อยละ ... ....ของบุคลากร

ทั้งหมด 
 

 
(ลงชื่อ) .................................................. 

                                                                       (......................................................................) 
                                                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง/กลุ่มเทียบเท่า/ศูนย์ฯ ........................ 

 
หมายเหตุ:  
หัวหน้าหน่วยงานโปรดลงนามและส่งคืน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 
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ใบลงนามรับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด กอง / กลุ่มเทียบเท่า / ศูนย์ .............................................. 

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมกิจการผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ .......... เดือน 
ระหว่างวันที่ ........................................... ถงึวันที ่................................................................... 

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

นโยบายหลัก 
แนวทางปฏิบัต ิ โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลงานเทียบกับ 

ค่าเป้าหมาย ( √ ) 
ปัญหาอุปสรรค

ที่เกิดขึ้น 
(หากมี) 

แนวทาง 
การแก้ไข
ปัญหา ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
          
          
          
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
          
          
          
3. นโยบายด้านองค์การ 
          
          
          
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
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ค ำสั่งกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
                                                       ที ่228 / ๒๕๕9 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
_________________________- 

  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) บัญญัติให้ส่วนรำชกำรใช้วิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมือง   ที่ดีมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ธรรมำภิบำล ส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ ศรัทธำ และไว้วำงใจในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล 

 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑. รองอธิบดีกรมกิจกำรผู้สูงอำยุที่ได้รับมอบหมำย ประธำนกรรมกำร 
  2. ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนผู้สูงอำยุ กรรมกำร 
  3. ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรรมกำร 
  4. ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมสวัสดิกำรและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอำยุ กรรมกำร 
  5. ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ กรรมกำร 
  6. ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกองทุนผู้สูงอำยุ กรรมกำร 
  7. เลขำนุกำรกรม กรรมกำร 
  8. หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
  9. หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  10 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       ที่หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรมอบหมำย  

ให้คณะกรรมกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. จัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
๒. ผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุ        

ที่ก ำหนดขึ้นให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
๓. ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของ     

กรมกิจกำรผู้สูงอำยุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้อย่ำงเป็นระบบ 
๔. ทบทวนและปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของกรมกิจกำรผู้สูงอำยุให้

เหมำะสมและทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 

/5. พิจำรณำ .. 
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๕. พิจำรณำแต่งตั้งคณะท ำงำนย่อยเพ่ือพิจำรณำรำยละเอียดในบำงประเด็นตำมควำม
เหมำะสม 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
              สั่ง ณ วันที่ 17  พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕9  
 
 
 
 
                                              (นำยอนุสันต์  เทียนทอง) 
                                                                          อธิบดกีรมกิจกำรผู้สูงอำยุ 
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