การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงอุตสาหกรรม

คํานํา
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช
2546 รวมทั้งใหสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจ
ในการบริหารงานภาครัฐ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี อั นประกอบด วยนโยบายหลัก 4 ดาน คือ ดานรั ฐสังคม และสิ่งแวดลอม ดา น
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายหลักดานตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ และคานิยมรวมสําหรับองคการและ
บุคลากรทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎ ขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึง

(ลงชื่อ)......................................................
( นายวิฑูรย
สิมะโชคดี )
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552
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ประกาศเจตนารมณ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติ
ภารกิจหลักชี้นํา กํากับ สนับสนุน สรางโอกาส สงเสริม อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรม
พื้นฐาน และระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพ มีดุลยภาพ มีมาตรฐานคุณภาพ
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
ในฐานะผูบริหารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เห็นสมควรใหมี
การจัดทํ านโยบายการกํา กับดู แลองค การที่ดีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของกรม มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปนที่
ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสรางความมีศักดิ์ศรีของการเปนหนวยงาน
ภาครัฐ พรอมสรางความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชน ผูรับบริการ ผูปฏิบัติงาน และ
ผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกรม
จะสามารถนํ า นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ ไปเป น แนวทางยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ในการ
ดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยูในนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ที่ดี ฉบับนี้
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร จะพิ จ ารณาทบทวน และปรั บ ปรุ ง
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของหนวยงานเปนประจํา ทั้งนี้ เพื่อใหมีความเหมาะสมและ
ทันสมัยอยูเสมอ อีกทั้ง เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาระหวางหนวยงานและบุคลากรของกรม
จึงขอใหทุกคนไดลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพรอมกับคูมือฉบับนี้ พรอมทั้งยอมรับเปน
หลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ)....................................................
( นายวิฑูรย
สิมะโชคดี )
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552
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ใบลงนามรับทราบของผูปฏิบัติงาน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
สํานักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร

1. ขาพเจา นางธัญพร ลาภานันต ไดรับทราบนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ฉบับ
นี้แลว
2. ขาพเจาไดอาน และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีและ
แนวทางปฏิบัติเปนอยางดี พรอมทั้งมุงมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติภายใตนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีดานตางๆ ซึ่งระบุไว ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนําไปกําหนดเปนมาตรการ/โครงการตางๆ
เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของกรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร กระทรวง
อุตสาหกรรม มีธรรมาภิบาลตอไป

(ลงชื่อ) ..................................................
( นางธัญพร ลาภานันต )
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552
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ขอมูลองคการ
วิสัยทัศน
เป น องค ก รหลั ก ของประเทศในการบริ ห ารจั ด การ การใช ท รั พ ยากรแร การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมพื้นฐาน และระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม ใหมีประสิทธิ ภาพ ดุลยภาพ ทั้ งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเปนที่พึ่งของผูประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชน
พันธกิจ
1. ชี้นํานโยบายและยุทธศาสตรการใชประโยชนทรัพยากรแรของประเทศ การสราง
ความมั่นคงดานแร และการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อใหมีการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและมีดุลยภาพทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
2. กํากับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอผูบริโภค ชุมชน และ
สังคม
3. สนับสนุนและเสริมสรางขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาหกรรม
พื้นฐาน และโลจิสติกสอุตสาหกรรม ใหมีความกาวหนา มีมาตรฐานคุณภาพ และประสิทธิภาพ
สามารถแขงขันไดในยุคโลกาภิวัตน และเปนกลไกสําคัญที่ชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ
4. สรางโอกาสและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนและการประกอบกิจการเหมืองแร
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
5. สงเสริมและดําเนินงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางองคความรูในการเพิ่มมูลคาและการ
ใชประโยชนทรัพยากรแรอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
คานิยมหลักขององคการ
1. การใฝเรียนใฝรู และแบงปนความรู
2. การมีหัวใจบริการ
3. การมีคุณธรรมจริยธรรม
4. การมึความคิดริเริ่มสรางสรรค
5. การรับฟงปญหาและความคิดเห็น
6. การทํางานเปนทีม
7. การทํางานเชิงรุก
8. การทํางานแบบบูรณาการ
9. การตรงตอเวลา
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โครงสรางองคการ
โครงสรางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ปงบประมาณ พ.ศ. 2552

อธิบดี
รองอธิบดี

รองอธิบดี
วิศวกรเหมืองแร 9

กลุมตรวจสอบภายใน

วิศวกรโลหการ 8 วช.
เศรษฐกร 8 ว.

สํานักบริหารกลาง

สํานักกฎหมาย

สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร เขต 1-3

สํานักบริหารยุทธศาสตร

สํานักบริหารสิ่งแวดลอม

สํานักโลจิสติกส

สํานักวิศวกรรมและฟนฟูพ้ืนที่

สํานักเหมืองแรและสัมปทาน

สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน

จํานวน

รวม

ขาราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ

= 466 อัตรา
= 206 อัตรา
= 151 อัตรา
= 823 อัตรา

= 427 คน
= 206 คน
= 30 คน
= 633 คน (อัตราวาง 160 อัตรา)

นอกจากนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดปรับปรุงการแบงสวนราชการ
เป น การภายใน ตามคํ า สั่ ง กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร ที่ 108/2551
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 โดยแบงหนวยงานดังนี้
หนวยงานภายใน
1. ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
2. สํานักการอนุญาต
3. สํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได
4. สํานักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร
5. สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 1 (ศูนยภูเก็ต)
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หลักการและแนวคิด
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร นับเปนการสนองตอบตอแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หนาที่ของชนชาว
ไทย มาตรา 74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ” และ
มาตรา 74 กําหนดให “บุคคลผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของกับประชาชน
บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง” และมาตรา 78 (4) และ (5) “รัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน” ดังตอไปนี้
(1) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ของเจา หนา ที่ของรั ฐ ควบคู ไ ปกั บ การปรั บ ปรุ งรูป แบบและวิธีก ารทํ า งาน เพื่อใหการบริ หาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(2) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชน
2. การกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของ
การนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเขามาประยุกตใชในการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารราชการแผนดินของไทย อันเปนไปตามเจตนารมณที่ปรากฏอยางชัดเจนใน
มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุงเน นใหสวน
ราชการใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ กลาวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่
ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
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ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผย
ขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได”
3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เรื่อง
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มุงเนนพัฒนาระบบงานใหมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได สงเสริมใหใชหลักธรรมาภิบาลเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และ
พั ฒ นาสมรรถนะของข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดั บ อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให มี ขี ด
ความสามารถในการปฏิ บั ติราชการและการส ง มอบบริก ารสาธารณะ โดยจะเน น การ พัฒ นา
ข า ราชการในตํ า แหน งที่ มีค วามสํ า คั ญ ต อยุ ทธศาสตรก ารพั ฒ นาประเทศ และสร า งผูนํ า การ
เปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจาย
คาตอบแทนที่เปนธรรมตามผลงาน เพื่อใหเกิดขวัญกํา ลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน
4. สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดทําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ นําไปใชในการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางาน
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนํา
องคการนั้น ดังภาพแสดงขางลางนี้ สวนหนึ่งไดใหความสําคัญกับการนําองคกร (หัวขอ 1.1)
เพื่อใหสวนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
มีความรับผิดชอบ ปกปองผลประโยชนของประเทศชาติ และ (หัวขอ 1.2) ดําเนินการอยางมี
จริยธรรมรวมทั้งตองมีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการสงเสริมใหบุคลากรในองคการเปนทั้ง
คนเกงและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนตอเพื่อนรวมงานดวยความเคารพให
เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใชทรัพยากรขององคการอยางมีความรับผิดชอบแลว บุคลากรใน
องคการตองมีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสี ย อื่ น ๆ ผู บ ริ ห ารควรมี ก ารกํ า หนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต นของบุ ค ลากรใน
องคการวาเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมหรือไม
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วัตถุประสงคในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร มีผลในทางปฏิบัติ
อยางแทจริง และเกิดประโยชนกับทุกฝาย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีจึงไดยึด
หลักการที่สําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น
ในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม
2. เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางตรวจสอบธรรมาภิ บ าลในการปฏิ บั ติ ง านด า นต า งๆ ของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดการแสวงหา
ผลประโยชน ส ว นตน อั น จะทํ า ให เ กิ ด ความสู ญ เสี ย ต อ รั ฐ สั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม
องคการ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูปฏิบัติงานภายในกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร
3. เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความไววางใจ ความมั่นใจและศรัทธาใหเกิด
ขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย
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นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร ไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีประกอบดวยนโยบาย
หลัก 4 ดาน และแนวทางปฏิบัติภายใตกรอบนโยบายหลักคือ 1) ดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 3) ดานองคการ และ 4) ดานผูปฏิบัติงาน

นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก
มุงมั่นในหนาที่ ความรับผิดชอบ และสนองตอบตอ นโยบายแหงรัฐ อยางมีดุลยภาพ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน
แนวทางปฏิบัติ
1. สงเสริม กํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจตางๆ ใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายและกฎระเบียบอยางเครงครัด
2. สรางกลไก หรือนวัตกรรมเพื่อการอนุญาต และกํากับดูแลการประกอบการใหเกิด
ความโปรงใส รวดเร็ว เปนธรรม ตรวจสอบได
3. สงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน มีความ
รับผิดชอบตอสังคมชุมชน และสิ่งแวดลอม

นโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก
มุ ง มั่ น ให บ ริ ก ารเป น เลิ ศ และสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความโปร ง ใส
เสมอภาค และพัฒนาการบริการใหสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับการตอบสนอง
อยางสะดวก รวดเร็ว
2. เนนย้ําและใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ทุกชองทางใหมีความถูกตอง
ชัดเจน และมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางสม่ําเสมอ
3. สงเสริมการใหบริการโดยผานระบบสารสนเทศ
4. เสริมสรางความรู ความสัมพันธ และการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย
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นโยบายดานองคการ
นโยบายหลัก
มุงมั่นพัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูง และมีภาพลักษณที่ดี
แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาระบบการจัดการองคการใหผานเกณฑคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน
2. ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน KPI ที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจน เปนเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุมผลการดํา เนินงานและมีการรายงานผลการดําเนินงานอยา ง
สม่ําเสมอ
3. จั ด ทํ า แนวทางส ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งจรรยาบรรณ
เพื่อกระตุนสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติในวงกวาง
4. กําหนดมาตรการติดตามดําเนินการเพื่อใหเกิดความคุมคา
5. กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริมภาพลักษณที่ดี

นโยบายดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
สงเสริมใหบุคลากรเปนคนดี คนเกง มีความสุข และกาวหนาในอาชีพการงานเพื่อให
บุคลากรเปนพลังขับเคลื่อนอันสําคัญขององคการ สามารถผสานพลัง แสดงศักยภาพอยางสูงสุด
แนวทางปฏิบัติ
1. จัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางสมดุลทั้งดานคุณภาพ สมรรถภาพ และ
สุขภาพ
2. นําระบบสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ปรับ ปรุ งและเพิ่ มเติ มกลไกพิทักษระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุ ค คล
ที่เปนรูปธรรม มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลกลไกอยางชัดเจน และ
ตอเนื่อง
4. เพิ่มชองทางใหบุคคลากรทุกระดับสามารถแสดงศักยภาพ องคความรู และมีสวน
รวมในการกําหนดทิศทาง และพัฒนาองคการ
5. จัดทําแผนการสรางความกาวหนาในอาชีพ

11

กรอบนโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
นโยบายหลัก
1. มุงมั่นในหนาที่ ความรับผิด
ชอบ และสนองตอบตอ
นโยบายแหงรัฐ อยางมี
ดุลยภาพตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม เพื่อประโยชน
สูงสุดตอประเทศชาติและ
ประชาชน

แนวทางปฏิบัติ
มาตรการและโครงการ
1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตาม
1. สงเสริม กํากับดูแลการ
ภารกิจตาง ๆ เชน คูมือตรวจ
ดําเนินการตามภารกิจตางๆ
กํากับสถานประกอบการเหมือง
ใหเปนไปตามเจตนารมณของ
แรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน
กฎหมายและกฎระเบียบ
2. โครงการยกระดับสถาน
อยางเครงครัด
ประกอบการใหมีมาตรฐาน
2. สรางกลไก หรือนวัตกรรม 1. โครงการสงเสริมใหบุคคลที่
เพื่อการอนุญาต และกํากับ
สาม (Third Party) เปนผูมี
ดูแลการประกอบการใหเกิด
สวนรวมในการกํากับดูแลและ
ความโปรงใส รวดเร็ว เปน
ตรวจสอบ
ธรรม ตรวจสอบได
2. โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขายทุกภาค
สวน
3. โครงการขึ้นทะเบียนวิศวกร
ควบคุมเหมืองแร ของ กพร.
4. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเครือขายไรสายใน
การกํากับและดูแลการ
ประกอบการและสิ่งแวดลอม
1. โครงการสงเสริมอุตสาหกรรม
4. สงเสริมใหผูประกอบการ
เหมืองแรใหมีมาตรฐานสากล
อุตสาหกรรมเหมืองแรและ
เพื่อความรับผิดชอบตอสังคม
อุตสาหกรรมพื้นฐาน มี
ความรับผิดชอบตอสังคม
(CSR : Corporate Social
ชุมชน และสิ่งแวดลอม
Responsibility)
2. โครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอม
3. โครงการกลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM : Clean
Development Mechanisms)
5. โครงการสงเสริมใหมีการใช
เทคโนโลยีสะอาด (CT :
Clean Technology)
5. โครงการ Green Mining Award
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กรอบนโยบายดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
มาตรการและโครงการ
1. มุงมั่นใหบริการเปนเลิศ
1. พัฒนาการใหบริการแก
1. โครงการปรับปรุงแกไขกฎ
และสร
างความสัมพัานนรั
ธ ฐ สังคม และสิ
ผูรับ่งแวดล
บริการและผู
ระเบียบ
กรอบนโยบายด
อม มีสวน
ที่ดี โดยคํานึงถึง ความ
ไดสวนเสียใหไดรับการ
2. การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
แนวทางปฏิบัติ
มาตรการและโครงการ
โปรงใส เสมอภาค และ
ตอบสนองอยางสะดวก
(One stop services)
1. สงเสริม กํากับดูแลการ
1) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
พัฒนาการการบริการ
รวดเร็ว
3. การรักษามาตรฐานการ
ดําเนินการตามภารกิจ
ตาง ๆ เชน คูมอื ตรวจกํากับสถาน
ใหสะดวก รวดเร็ว และ
ปฏิบัติงานในการใหบริการ
ตางๆ ใหเปนไปตาม
ประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรม
ทันสมัย
4. ประกาศขั้นตอนการใหบริการ
เจตนารมณของกฎหมาย
พื้นฐาน
ประเภทตาง ๆ เพื่อใหทราบ
และกฎระเบียบอยาง
2) โครงการยกระดับสถานประกอบการให
โดยทั่วถึง
เครงครัด
มีมาตรฐาน
5. โครงการวัดความพึงพอใจ
2. พัฒนาการใหบริการแก
1) โครงการสงเสริมใหบุคคลที่สาม (Third
และไมพึงพอใจของ
Party) เปนผูมีสว นรวมในการกํากับดูแล
ผูรับบริการและผูมีสวน
ผูรับบริการและผูมีสวนได
และตรวจสอบ
ไดสวนเสียใหไดรับการ
สวนเสีย
ตอบสนองอยางสะดวก 2) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ
2. เนนย้ําและใหความสําคัญตอ 1. ศูนยขอมูลขาวสารของ กพร.
รวดเร็การเป
วสรางกลไก
ดเผยขอหรืมูลอตางๆ ทุกเครือขายทุกภาคสวน
นวัตกรรมเพื
่อการ
ชองทางให
มีความถูกตอ3)ง โครงการขึ้นทะเบียนวิศวกรควบคุม
อนุญาต
และกํและมี
ากับดูกแารปรั
ล บปรุง เหมืองแร ของ กพร.
ชัดเจน
การประกอบการให
ขอมูลใหทันสมัเกิยดอยาง 4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความโปร
ใส รวดเร็ว
เครือขายไรสายในการกํากับและดูแล
สม่ํางเสมอ
เป3.
นธรรม
แวดลอม
สงเสริตรวจสอบได
มการใหบริการโดยผาการประกอบการและสิ
น 1. โครงการพัฒ่งนาระบบ
3. สงเสริระบบสารสนเทศ
มใหผูประกอบการ 1) โครงการสเทคโนโลยี
งเสริมอุตสาหกรรมเหมื
สารสนเทศเพือ่องแร
อุตสาหกรรมเหมืองแร
ใหมีมาตรฐานสากลเพื
รองรับการบริ่อหความ
ารและบริการ
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
รับผิดชอบต
อ
สั
ง
คม
(CSR
ในรูปแบบรัฐบาล: Corporate
Social Responsibility)
มีความรับผิดชอบตอ
อิเล็กทรอนิกส
2) โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
สัง4.
คมชุเสริ
มชน
และ
มสรางความรู ความ
1. โครงการเสริมสรางความ
3)
โครงการกลไกการพั
สิ่งแวดล
สัมอพัมนธ และการมีสวนรวม
เขมแข็งเครืฒอนาที
ขายทุ่สกะอาด
ภาคสวน
(CDM : Clean Development Mechanisms)
ของผูรับบริการและผูมีสวน
ในการดูแลสังคมและ
4) โครงการสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยี
ไดสวนเสีย
สิ่งแวดลอม
สะอาด (CT : Clean Technology)
2. โครงการมวลชนสัมพันธ
5) โครงการ Green Mining Award
3. โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การใชวัตถุระเบิด
4. โครงการยกระดับมาตรฐาน
สถานประกอบการ
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กรอบนโยบายดานองคการ
นโยบายหลัก
1. มุงมั่นพัฒนาองคการใหมี
สมรรถนะสูง มีภาพลักษณ
ที่ดี

แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาระบบการจัดการ
องคการใหผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารการ
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
2. ใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
KPI ที่มีการกําหนดไวอยาง
ชัดเจน เปนเครื่องมือในการ
วางแผนและควบคุมผลการ
ดําเนินงานและมีการราย
งานผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ
3. จัดทําแนวทางสงเสริมการ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ในเรื่องจรรยาบรรณ เพื่อ
กระตุนสงเสริมใหเกิดการ
ปฏิบัติในวงกวาง

มาตรการและโครงการ
1. โครงการปรับปรุงองคการ
(ของหมวด 3 ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 6
การจัดการกระบวนการ
1. การถายทอดตัวชี้วัดจากระดับ
องคกรสูบุคคล

1. มาตรการสรางเครือขายในการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
2. การเสริมสรางจิตสํานึกและ
คานิยมดานคุณธรรม จริย
ธรรมใหแกบุคลากรให
หนวยงาน
1. ระบบบริหารความเสี่ยง
2. ระบบควบคุมภายใน

4. กําหนดมาตรการติดตาม
ดําเนินการเพื่อใหเกิดความ
คุมคา
5. กําหนดใหมีกิจกรรมสงเสริม 1. จัดแสดงนิทรรศการผลงานของ
ภาพลักษณที่ดี
กรมใหเปนที่ประจักษ
2. เผยแพร ประชาสัมพันธ
ผลงานของกรมเพื่อใหเกิด
ภาพลักษณที่ดี
3. โครงการสงความรูถึงชุมชน
(Knowledge Delivery)
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กรอบนโยบายดานผูปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
แนวทางปฏิบัติ
1. สงเสริมใหบุคลากรเปนคน 1. จัดทําแผนการพัฒนา
ดี คนเกง มีความสุข และ
ทรัพยากรบุคคลอยางสมดุล
กาวหนาในอาชีพการงาน
ทั้งดานคุณภาพ สมรรถภาพ
เพื่อใหบุคลากรเปนพลัง
และสุขภาพ
ขับเคลื่อนอันสําคัญของ
องคการ สามารถผสานพลัง
แสดงศักยภาพอยางสูงสุด
2. นําระบบสมรรถนะมาใชใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการและโครงการ
1. การจัดทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กพร. และ
แผนการจัดฝกอบรมประจําป
2. โครงการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพการอบรม และการ
ประเมินประสิทธิผล และ
ความคุมคาของการอบรม
1. โครงการประเมินสมรรถนะ
รายบุคคล เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจ
1. โครงการการจัดทําแผนกล
3. ปรับปรุงและเพิ่มเติมกลไก
ยุทธการบริหารทรัพยากร
พิทักษระบบคุณธรรมในการ
บุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคล ที่
เปนรูปธรรม มีระบบ
2. โครงการกําหนดปจจัยที่มีผล
ตอความผาสุกและความพึง
ตรวจสอบ ติดตามและ
พอใจของบุคลากร เพื่อสราง
ประเมินผลกลไกอยาง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ชัดเจน และตอเนื่อง
และความผูกพันตอองคการ
3. โครงการสรางมาตรฐานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
4. เพิ่มชองทางใหบุคลากรทุก 1. โครงการพัฒนาองคกรและ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่ม
ระดับสามารถแสดง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ศักยภาพ องคความรู และมี
ภารกิจ
สวนรวมในการกําหนด
ทิศทาง และพัฒนาองคการ
- การปรับสรางวัฒนธรรม
ภายในองคกร
- การพัฒนาองคกรใหมี
สมรรถนะเปนองคแหงการ
เรียนรู
1. โครงการจัดทําแผนสราง
5. จัดทําแผนการสราง
ความกาวหนาในอาชีพ
ความกาวหนาในสายงาน
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แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1. กรมอุตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมืองแร จะดํ าเนิน การสื่อ สารใหบุค ลากร
ทุกคนไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีอยาง
ทั่วถึง
2. กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร จั ด ระบบบริ ห ารธรรมาภิ บ าล
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให ทุ ก คนมั่ น ใจว า บุ ค ลากรและองค ก ารจะปฏิ บั ติ ต นตาม
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้อยางเครงครัด
โดยจะถื อ เสมือ นว า เป น ข อปฏิ บัติ ข ององคการข อหนึ่ ง ที่บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ต อ ง
ทําความเขาใจ ยึดมั่น และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน และไมมีบุคคล
ใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุคลากรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร คนใด กระทําการใดที่ขัดตอนโยบายฉบับนี้
3. กรมอุตสาหกรรมพื้ นฐานและการเหมืองแร คาดหวังใหบุ คลากรทุ กคนมีก าร
รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอหลักการตางๆ ในนโยบาย
ฉบับนี้ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไมอาจรายงานตอผูบังคับบัญชาได
อาจขอคําปรึกษาจากผูบริหารระดับสูง หรือจากกลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานัก
นโยบายและพัฒนาระบบบริหาร โดยขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้
ผูบังคับบัญชาเองมีหนาที่ในการสอดสองดูแล และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นใหปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ จะไดรับการพิจารณาปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันทุกปโดย คณะกรรมการและคณะทํางานกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี
5. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร จะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการ
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยาง
เปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
6. หากผูใดมีขอสังสัยเกี่ยวกั บความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดที่
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 02-202-3913 หรือ โทรสาร. 02-644-8766
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จัดทําโดย
คณะทํางานกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อ 12 มกราคม พ.ศ.2552
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