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หมวดที่ ๑
บททั่วไป
๑.๑ ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
“บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมโดยรวม”
พันธกิจ
“จัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”
ค่านิยมหลักขององค์การ
๑. คุณธรรมนาความรู้ (Moral Principle)
๒. เชี่ยวชาญงานในหน้าที่ (Specialist)
๓. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
๔. เอกภาพและบูรณาภาพแห่งองค์กร (Unity Spiritual)
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดี
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรและปฏิบัติหนาที่
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ มีผลการปฏิบัติงานที่ดี มีการวางเป าหมายการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป นระบบและมีมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต องมีการออกแบบกระบวนกา ร
ปฏิบัติงานโดยการใช เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให สามารถใช ทรัพยากรทั้งด าน
ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให เกิดประโยชน สูงสุดและมีความคุ มคา เพื่อตอบสนองความต องการของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ตองใหบริการอยางมีคุณภาพที่สามารถ
ดาเนินการไดภายในระยะเวลาที่กาหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผู มีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกตาง
๑

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ตองแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้ าที่และผลงานต อเป าหมายที่กาหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู ในระดับที่สนองต อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งตองดาเนินการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
๕. หลักความโปร งใส (Transparency) : ตองปฏิบัติงานอย างเปดเผย ตรงไปตรงมา
ชี้แจงได เมื่อมีข อสงสัย และเป ดเผยข อมูลข าวสารอันไม ตองห ามตามกฎหมายให ประชาชนทราบทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม หรือ กระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
๖. หลักการมีส วนรวม (Participation) : ตองเปดใหประชาชนมีส วนรวมในการรับรู
เรียนรู ทาความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวม
การแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
๗. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบ
อานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดาเนินการให แกผู ปฏิบัติงาน โดยมุ งเนนการสร าง
ความพึงพอใจในการให บริการตอผู รับบริการและผู มีส วนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่ม
ผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดี รวมทั้ง โอนถายภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ตองใชอานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข อบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู มีสวนได
สวนเสีย
๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : ตองใหบริการอย างเทาเทียมกัน โดยไม มีการ
แบ่ง แยกด้ าน ชาย /หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่นๆ
๑๐. หลักมุ งเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) : การหาข้อตกลงทั่วไป โดยกลุ่มคน
ที่มีความสาคัญภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นสาคัญ
รวมทั้งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใ ช้กระบวนการเพื่อขอข้อคิดเห็นจากคณะบุคคลที่ได้รับประโยชน์และ
เสียประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่า
เป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

๒

โครงสร้างองค์การ
(โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณีเป็นการภายใน
ตามคาสั่งกรมทรัพยากรธรณี ที่ ๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓)

๓

๑.๒ หลักการและแนวคิด
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมทรัพยากรธรณี นับเป็นการสนองตอบต่อ
แนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย
มาตรา ๗๔ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดาเ นินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง
ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในกรณี ที่บุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว ชี้แจง แสดง
เหตุผล และขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้
มาตรา ๗๘ (๔) และ (๕) รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
แนวทางในการปฏิบัติราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน
๒. การกาหนดให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
นาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา ๓/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
๔

หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้อง ถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การ
อานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็นไปตามมา ตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
๓. คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
ข้อ ๘.๑.๖ สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบ
ธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
๔. สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นาไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้
เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งใน
ปัจจุบันได้กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และ
ในหมวด ๑ การนาองค์การ รหัส LD ๕ กาหนดให้ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดี (Organizational Government) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับดูแลให้การดาเนิน งานของ
ส่วนราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นั้น เพื่อให้ส่วนราชการมีการ
กากับดูแลตนเองที่ดีโดยดาเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกปูองผลประโยชน์
ของประเทศชาติ และ ดาเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วย
ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากร
ในองค์การต้องมีการดาเนินงานอย่างมีจริยธร รมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
และผู้บริหารควรมีการกาหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น
๕

๑.๓ วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรม ทรัพยากรธรณี มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝุาย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
หน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรม /
จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด
๓) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิด
ขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๖

หมวด ๒
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมทรัพยากรธรณีได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้า นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน
องค์การ และนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

๒.๑ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก :

๑.๑ มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการด้าน
ธรณีวิทยาทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย อย่างมีดุลยภาพในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติ :
๑.๑.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย ให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยฃน์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๑.๑.๒ ผลักดันให้มมี าตรการหรือกิจกรรมที่ให้ความสาคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
มาตรการ/โครงการ :
 การจัดทาจานวนพื้นที่ที่มีการจาแนกเขตเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบเหตุธรณีพิบัติภัย เพื่อการลด
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับ
ธรณีพิบัติภัย
 กาหนดแนวทาง หรือมาตรการประหยัดพลังงาน ประหยัดวัสดุสานักงานซึ่งมีผลกระทบต่อ
ธรรมชาติ รวมถึงรณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสานึกให้บุคลากรตระหนัก และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
๗

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก :

๒.๑ มุ่งเน้นการเสริมสร้างบทบาทประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
เพื่อนาผลไปปรับปรุง และยกระดับการบวนการทางาน

แนวทางปฏิบัติ :
๒.๑.๑ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้การดาเนินงานสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการ/โครงการ :
 จัดให้มีกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็น และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และมีการนาผลการรับฟังไปใช้ในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้บริการของกรมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
 จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของกรมฯ ในช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

๓. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก :

๓.๑ มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานในสังกัด
๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การทางานและ
ค่านิยมร่วมขององค์การจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงองค์ความรู้
และการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรทดแทน

แนวทางปฏิบัติ :
๓.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงกลไกการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๓.๑.๒ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
๓.๒.๑. พัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากร
ธรณีผ่านการปฏิบัติงานจริงในภาคสนามให้แก่บุคลากรรุ่นใหม่
๘

มาตรการ/โครงการ :
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี (กิจกรรมพี่สอน
น้อง)
 โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
 จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหาย และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
 จัดให้มี ระบบการควบคุมภายใน ที่มีมาตรฐาน ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก :

๔.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากร บุคคล
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ :
๔.๑.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดี
๔.๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมความก้าวหน้าแก่
บุคลากรบนพื้นฐาน ความรู้
ความสามารถ และผลงาน อย่างเป็นธรรม
มาตรการ/โครงการ :
 สนับสนุนกิจกรรมหรือบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้มีบรรยากาศที่ดีเอื้อออานวยต่อการทางาน
 จัดให้มีการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี
 พัฒนาการจัดทาแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรทุกสายงาน

๙

๒.๒ มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับการนาไปสู่การปฏิบัตติ ามนโยบายทั้ง ๔ ด้าน

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อมม
นโยบายหลัก : ๑.๑ มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการ สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย อย่างมี
ดุลยภาพในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวทางปฏิบัติ

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

๑.๑.๑ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้าน
ธรณีวิทยาทรัพยากรธรณี และ
ธรณีพิบัติภัย ให้เป็นไป อย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยฃน์ เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติ

• หลักประสิทธิผล
• หลักภาระรับผิดชอบ
• หลักนิติธรรม

• การจัดทาจานวนพื้นที่ที่มีการจาแนกเขต
เพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณี อาทิ :
๑) จาแนกเขตแหล่งแร่ หรือยกเป็นเขต
สงวนทรัพยากรแร่ เขตอนุรักษ์
ทรัพยากรแร่ และเขตพัฒนา
ทรัพยากรแร่
๒) จัดทาแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรณีในเขตสงวนทรัพยากร
แร่ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ และเขต
พัฒนาทรัพยากรแร่

• จานวนพื้นที่ที่มีการจาแนก
เขตเพื่อการ บริหารจัดการ ด้าน
ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี
แล้วเสร็จตามเปูาหมายที่
กาหนดไว้ในแผนปฎิบัติการร้อย
ละ ๑๐๐

ผู้รับผิดชอบหลัก
• สนผ.
• สธว.
• สทร.
• ศสท.

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน
สนผ.

๑๐

แนวทางปฏิบัติ

๑.๑.๒ ผลักดันให้มีมาตรการ
หรือกิจกรรมที่ให้ความสาคัญต่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อม

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

• หลักประสิทธิผล
• หลักภาระรับผิดชอบ

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบเหตุธรณีพิบัติภัย
เพื่อการลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ต้อง
เผชิญกับธรณีพิบัติภัยโดย :
๑) จัด กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การตรวจ สอบเหตุธรณีพิบัติภัย
๒) จัด โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการเฝูาระวังแจ้งเตือนภัยดิน
ถล่ม

• มีคู่มือแนวทางในการเข้า
ดาเนิน การตรวจสอบธรณีพิบัติ
ภัยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัย
ดินถล่มระดับชุมชนใน พื้นที่
เปูาหมายไม่น้อยกว่า
๑๗
จังหวัด (ภาคใต้ ๗ จังหวัด
ภาคเหนือ ๑๐ จังหวัด)
• มาตรการแนวทางในการลด
ผลกระทบพิบัติภัยดินถล่มไม่
น้อยกว่า ๑๗ มาตรการ /
แนวทาง

• หลักประสิทธิภาพ

• กาหนดแนวทาง หรือ มาตรการ ประหยัด
พลังงาน ประหยัดวัสดุสานักงานซึ่งมี
ผลกระทบต่อธรรมชาติ รวมถึงรณรงค์
ส่งเสริม และสร้างจิตสานึกให้บุคลากร
ตระหนักและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดย :
๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
• ความสาเร็จของการ
ทรัพยากรธรณี มี การประหยัด ดาเนินการตามมาตรการ
พลังงาน ควบคุมการใช้ไฟฟูา
ประหยัดพลังงานของกรม

ผู้รับผิดชอบหลัก
• สธส.

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน
สธส.

• สธส.

สธส.

• ทุกหน่วยงาน

สธส.

• ทุกหน่วยงาน

ตสน.

๑๑

แนวทางปฏิบัติ

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ
(ไฟฟูาส่องสว่าง เครื่องใช้ไฟฟูา
อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน และ
เครื่องปรับอากาศ)
๒) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
ทรัพยากรธรณี มี การประหยัด
กระดาษ ควบคุมการใช้กระดาษใน
การพิมพ์ เอกสาร และถ่ายสาเนา
เอกสาร และกาหนดให้ใช้กระดาษที่
ใช้แล้วในการพิมพ์ร่าง หนังสือ /
รายงาน รวมถึง การถ่ายเอกสารที่
ไม่ใช่ทางการทุกครั้ง

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ทรัพยากรธรณี
ระดับ ๔

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน

• ทุกหน่วยงาน

สบก.

ไม่น้อยกว่า

• ใช้กระดาษลดลงร้อยละ ๕
ของฐานปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๕๓

๑๒

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย
นโยบายหลัก : ๒.๒ มุ่งเน้นการเสริมสร้างบทบาทประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา
ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย เพื่อนาผลไปปรับปรุง และยกระดับการบวนการทางาน
แนวทางปฏิบัติ
๒.๒.๑ สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน
เพื่อให้การดาเนินงานสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

• หลักการมีส่วนร่วม
• หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

• จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ
เช่น การรับฟังความคิดเห็นเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงาน
โครงการจาแนกเขตเพื่อการจัดการด้าน
ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีรายจังหวัด
• พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้บริการ
ของกรมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดย :
๑) จัดทาหรือทบทวน คู่มือการให้บริการ
ทุกกระบวนงาน
๒) ประกาศแผนผัง ขั้นตอน และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้บริการ
ของทุกกระบวนงาน
โดยติดตั้ง
ประกาศบริเวณหน่วยงานให้ชัดเจน

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เข้ามาส่วนร่วม มีความ
เข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
• มีการนาผลการรับฟังไปใช้
ในการปรับปรุง รายงานการ
จาแนกเขตฯ ให้ดีขึ้น
• ผู้รับบริการได้รับบริการตาม
มาตรฐานคู่มือการให้บริการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

• หลักการตอบสนอง
• หลักความโปร่งใส
• หลักการมีส่วนร่วม
• หลักความเสมอภาค

ผู้รับผิดชอบหลัก
• สนผ.
• สธว.
• สทร.
• ศสท.

• สทร.
• สบก.
• สธส.
• สวท.
• ศสท.

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน
สนผ.

ศสท.

๑๓

แนวทางปฏิบัติ

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

• หลักการตอบสนอง
• หลักความโปร่งใส
• หลักการมีส่วนร่วม

เพื่อให้ผู้รับบริก ารทั้งภายในและ
ภายนอกได้รับทราบอย่างชัดเจนและ
ทั่วถึง
๓) จัดให้มีแบบสอบถามความพึงพอใจ
ความไม่พึงพอใจ และความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการให้บริการตามหลักธรร
มาภิบาล
• จัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ใน
ช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจ โดย :
๑) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล การ
ดาเนินกา ร และการให้ บริการ ของ
กรมทรัพยากรธรณี ผ่านเว็บไซต์ โดย
มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอย่าง
สม่าเสมอ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

• ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ บริการเว็บไซต์ ของ กรม
ทรัพยากรธรณี
www.dmr.go.th ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ผู้รับผิดชอบหลัก

• ศสท.

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน

ศสท.

๑๔

๓. นโยบายด้านองค์การร
นโยบายหลัก : ๓.๑ มุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรธรณีและ
หน่วยงานในสังกัด
แนวทางปฏิบัติ

หลักธรรมาภิบาล

๓.๑.๑ พัฒนาและปรับปรุง
กลไกการกากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

• หลักประสิทธิผล
• หลักประสิทธิภาพ
• หลักภาระรับผิดชอบ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

• โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
• หน่วยงานมีความสามารถ
ราชการ ของกรมทรัพยากรธรณีและ
ในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเมื่อ
หน่วยงานในสังกัด ประจาปีงบประมาณ เทียบกับข้อมูลของปีฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดเปูาหมาย ๒๕๕๓ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐
ของกรมทรัพยากรธรณี ไปสู่ระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล รวมถึงใช้ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยระบุ
สาระสาคัญ แนวทางการทางาน การกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ เปูาหมาย ผลผลิต /
ผลลัพธ์ ในแต่ล ะระดับ ให้มีความเชื่อมโยง
ไปสู่เปูาหมายของ กรมทรัพยากรธรณี และ
จัดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
สม่าเสมอ

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน

• ทุกหน่วยงาน

กพร.

๑๕

แนวทางปฏิบัติ
๓.๑.๒ พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน

หลักธรรมาภิบาล
• หลักประสิทธิผล
• หลักการตอบสนอง
• หลักการกระจาย
อานาจ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

• จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อลด
• ระดับความสาเร็จของการ
มูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความ
ดาเนินการตาม แผนบริหา ร
เสียหาย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
ความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ
อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดย : พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่น้อยกว่าระดับ
๑) ดาเนินการตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ใน ๔

ผู้รับผิดชอบหลัก
• สทร.

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน
สบก.

• สธส.
• สคบ.
• สทข.๒
• สทข.๓

การวิเคราะห์ประเมินและจัดการ
ความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO

• สบก.

๒) จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
๓) ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
มาตรฐานตามแนวทางของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ร้อยละความสาเร็จของ การ
ปรับปรุงจุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ยังคงมีอยู่เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ทุกหน่วยงาน

สบก.

๑๖

นโยบายหลัก : ๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์การทางานและค่านิยมร่วมขององค์การจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และการบริหารจัดการองค์การของบุคลากรทดแทน
แนวทางปฏิบัติ

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

๓.๒.๑ พัฒนา ถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณีผ่านการ
ปฏิบัติงานจริงในภาคสนามให้แก่
บุคลากรรุ่นใหม่

• หลักประสิทธิภาพ
• หลักการมีส่วนร่วม
• หลักความเสมอภาค

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนาม
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี (กิจกรรม
พี่สอนน้อง)

• บุคลากรที่เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการภาคสนามฯ ไม่
น้อยกว่า ๓๐ คน มีความรู้ และ
ความเข้าใจด้านธรณีวิทยาและ
ทรัพยากรธรณีเพิ่มขึ้นและได้รับ
การถ่ายทอดประสบการณ์มาก
ขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผู้รับผิดชอบหลัก
• สธว.

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน
สธว.

๑๗

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก : ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ

หลักธรรมาภิบาล

๔.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทางาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความผาสุกและคุณภาพชีวิตที่ดี

• หลักประสิทธิภาพ
• หลักความเสมอภาค
• หลักการมีส่วนร่วม

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

• สนับสนุนกิจกรรมหรือบริการเพื่อสร้าง
• มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
เสริมสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น
กว่าร้อยละ ๕๐ ของบุคลากร
๑) จัดสัปดาห์ส่งเสริมการดารงชีวิตตาม ทั้งหมด อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) การจัดบริการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจาปี
๒) กิจกรรมการปรับกระบวนทัศน์และ
วัฒนธรรมการทางานเป็นทีม
(แข่งขันกีฬา)
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทางานให้มี
บรรยากาศที่ดีเอื้อออานวยต่อการทางาน
โดยจัดกิจกรรมทาความสะอาด
๑. กิจกรรม DMR's Big Cleaning Day
๒. กิจกรรมทาความสะอาดทุกวันศุกร์

ผู้รับผิดชอบหลัก
• ทุกหน่วยงาน
• ศสท.
• สบก.

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน
สบก.

๑๘

แนวทางปฏิบัติ

หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมรองรับ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

๔.๒ พัฒนาระบบและกลไก
ในการส่งเสริมความก้าวหน้าแก่
บุคลากรบนพื้นฐานความรู้
ความสามารถ และผลงาน อย่าง
เป็นธรรม

• หลักประสิทธิภาพ
• หลักความเสมอภาค
• หลักการมีส่วนร่วม

• จัดให้มีการจัดทาแผนบริหารทรัพยากร
บุคคลประจาปี
• พัฒนาการจัดทาแนวทางความก้าวหน้า
ในอาชีพของบุคลากรทุกสายงาน

• ความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจาปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
• มีการรับฟังความคิดเห็น
เพื่อนามาปรับปรุงการจัดทา
แนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ของบุคลากรทุกสายงานไม่น้อย
กว่า ๑ ครั้ง

ผู้รับผิดชอบหลัก
• สบก.

ผู้รายงานผล
การดาเนินงาน
สบก.

• สบก.

สบก.

๑๙

หมวดที่ ๓
การส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมทรัพยากรธรณี จึง
กาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญดังนี้
๑) กรมทรัพยากรธรณี สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒) กรมทรัพยากรธรณี จะปลูกฝังนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีให้บุคลากรได้เห็นคุณค่า
และเชื่อมั่นว่าหากยึดมั่นและร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
และหากยึดมั่นและ
ตอบสนองนโยบายด้วยการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จะส่งผลให้ชีวิตการทางานและการดารงอยู่ใน
สังคมแห่งการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีความสุขและเจริญก้าวหน้า
๔) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุก
ปีโดยคณะทางานที่ได้รับมอบหมายภายใต้การกากับดูแลของคณะผู้บริหาร
๕) กรมทรัพยากรธรณี จะกาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
๖) หากผู้ใดมีข้อสั งสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ คณะทางานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ คณะที่ ๑ กรมทรัพยากรธรณี โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๕๖๐ - ๔

๒๐

