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วิสัยทัศน ์:  
มุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง เป็น

มิตรกับชุมชนและส่ิงแวดล้อม เชื่อมโยงกับความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม  
 

ค่านิยม :  
มุ่งมั่นพัฒนา บูรณาการอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในศีลธรรมและคณุธรรม  

 
พันธกิจ :  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวจัิยพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ผลิตวัตถุดิบแร่ โลหะ และสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม  

2. ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบบการอนุญาตและกากับดูแลการประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานด้วย
กระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเรว็  
 
ยุทธศาสตร์ 

1. การเพ่ิมความสามารถในการจัดหาและเช่ือมโยงการใช้วัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม  
2. การยกระดับอุสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้รับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม  
3. การพัฒนาสมรรถนะและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล  
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ภาพสญัลักษณ์ กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

 

พระนารายณ์ แสดงถึงการเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 

รูปกนก ด้านซ้ายและขวา แสดงถึง เอกลักษณ์ของความเป็นไทยและ
ภารกิจหลักสําคัญ 2 ประการท่ี กพร. รับผิดชอบ คือ อุตสาหกรรมเหมือง
แร่ และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่สืบเนื่องจากแร ่

 

รูปเฟือง ส่ือถึง ความเป็นองค์กรที่ปฏบัิติงานเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

 

รูปอีเต้อและพลั่ว อุปกรณ์ข้ันพ้ืนฐานการทําเหมืองแร่ที่ส่ือให้เข้าใจง่ายเมื่อ
พบเห็น และแสดงถึงภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กร 

 

เส้นโค้งวงกลมส่วนล่าง ส่ือถึง การโอบอุ้ม คุ้มครอง และจุดยืนที่มั่นคงใน
การดูแลเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อม อันมีผลมาจากการบริหารจัดการงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงถึอเป็นความรบัผิดชอบที่สําคัญของ กพร. ในการ
กํากับดูแลการใช้ทรัพยากรแร่อย่างถูกวิธ ี โดยคํานึงถึงการรกัษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญ 

  
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

  
สีน้ําเงิน หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง และความเป็นปึกแผ่นของ
องค์กร 
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 ความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ 
 
 ความหมายของเศรษฐศาสตร 

เศรษฐศาสตร  จะศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษยและสังคมในการเลือกใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด  เพ่ือผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยท่ีมีอยูอยางไม
จํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เศรษฐศาสตรจุลภาค เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับหนวยเล็กๆ  
ไดแก  ผูผลิต  ผูบริโภค  ตลาด อุปสงค  อุปทาน  และการกําหนดราคา 

เศรษฐศาสตรมหภาค  เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมท้ังประเทศ  
ไดแก  รายไดประชาชาติ การออม การลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการคาระหวางประเทศ 
 

 ปจจัยการผลิต 
ปจจัยการผลิต คือทรัพยากรที่ใชในการผลิตสินคาและบริการซ่ึงประกอบดวย

ปจจัย 4 อยางดังน้ี 
ปจจัยการผลิต ผลตอบแทนที่ไดรับ 
ท่ีดิน 
แรงงาน 
ทุน 
ผูประกอบการ 

คาเชา  (Rent) 
คาจาง  (Wage) 
ดอกเบี้ย  (Interest) 
ผลกําไร  (Profit) 

 ระบบเศรษฐกิจ 
หนวยเศรษฐกิจ  คือ หนวยงานที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจทําหนาท่ีทางดานติดตาม

เกี่ยวกับการผลิต การบริโภคและการจําแนกแจกจายสินคาหรือบริการเพื่อใหทุกคนอยูดีกินดี 
 กลุมของคนในสังคม  ประกอบดวย 

1. ผูบริโภค มีเปาหมายหลักเพ่ือแสวงหาความพอใจสูงสุด 
2. ผูผลิต มีเปาหมายหลักเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุด 

วงจรเศรษฐกิจอยางงาย  คือระบบเศรษฐกิจแบบปดซ่ึงจะไมมีรัฐบาลหรือการคา
ระหวางประเทศเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงในระบบหนวยเศรษฐกิจของทุกประเทศจะประกอบดวย 2  
หนวยสําคัญ  คือ 

1. หนวยธุรกิจ  จะทําหนาท่ีเปนผูนําปจจัยการผลิตมาผลิตสินคาและบริการ  
เพ่ือจําหนายใหแกหนวยครัวเรือน 



หน้า 7 
 

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

2. หนวยครัวเรือน จะทําหนาท่ีเปนผูบริโภคและเปนเจาของปจจัยการผลิต  
โดยจะไดรับผลตอบแทนในรูปของคาจาง คาเชา  ดอกเบี้ย  และกําไร 

 

ในปจจุบันประเทศตางๆ ในโลกมีระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความเปน
อิสระในการประกอบการ 4 ระดับดังน้ี 

1.ระบบคอมมิวนิสต เปนระบบที่อยูซายสุดหรือประชาชนมีอิสระนอยท่ีสุด  
กลาวคือประชาชนจะไมมีสิทธิเปนเจาของปจจัยการผลิต ไมมีอิสระในการเลือกผลิตหรือเลือก
บริโภค รัฐบาลจะเปนผูกําหนดวาสังคมจะผลิตอะไร อยางไร และเพื่อใครประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจแบบน้ี  ไดแก  รัสเซียและจีนแดง 

2.ระบบสังคมนิยม  เปนระบบที่วางแผนโดยรัฐในกิจการสําคัญท่ีเปนของรัฐ
เพ่ือสวัสดิการของสังคม  เชน  ธนาคาร ปาไม อุตสาหกรรมเหล็ก ฯลฯ ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจ
แบบน้ี  ไดแก พมาและฮังการี 

3.ระบบผสมเปนระบบท่ีประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจและเปนเจาของ
ปจจัยการผลิตรัฐจะดําเนินกิจการเพื่อสวนรวมเพื่อปองกันการผูกขาดและเอาเปรียบเชนกิจการดาน
สาธารณูปโภคตาง ๆ  ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบน้ี  ไดแก ไทยและฟลิปปนส 

4.ระบบเสรีนิยมหรือระบบทุนนิยม  เปนระบบที่อยูขวาสุด  มีความเปน
ประชาธิปไตยหรือประชาชนมีอิสระสูงสุด กลาวคือประชาชนมีสิทธิท่ีจะผลิตและบริโภคไดทราบ
เทาท่ีไมผิดกฎหมาย  โดยใชกลไกตลาดหรือกลไกราคาเปนตัวตัดสินวาจะผลิตอะไร อยางไร และ
เพ่ือใคร อีกท้ังมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสินมากเทาท่ีตนหามาได  สวนรัฐจะเขาแทรกแซงทาง
เศรษฐกิจเทาท่ีจําเปนเพื่อความสงบสุขของประชาชนเทาน้ัน ประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบน้ี  
ไดแก  ญ่ีปุนและอเมริกา 
 

 พฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกสินคาและบริการ

เพ่ือใหไดรับความพอใจสูงสุดจากงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ทฤษฎีท่ีใชอธิบายพฤติกรรมของ
ผูบริโภคมี 2 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีอรรถประโยชนแบบหนวยนับ (Cardinal Utility Theory) 
2. ทฤษฎีอรรถประโยชนแบบเรียงลําดับ (Ordinal Utility Theory) 

 ขอสมมุติฐานของทฤษฎีอรรถประโยชนทั้ง 2 ขางตน มี 3 ประการ คือ 
1. งบประมาณมีจํากัด 
2. ความตองการเลือกซ้ือสินคามีมากกวา 1 ชนิด 
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ความรู้เก่ียวกับตาํแหน่งวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 

นโยบายและนโยบายสาธารณะ 
  การศึกษานโยบายน้ันโดยทั่วไปอาจจําแนกการศึกษาออกเป็น 2 แนวทาง คือ 
การศึกษานโยบายท่ัวๆ ไป (General Policy) และการศึกษานโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
  ในความหมายทั่วไป นโยบาย หมายถึง แนวทางกว้างๆ ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงใน
ความหมายนี้จะไม่แยกแยะว่าจะเป็นนโยบายของเอกชนหรือของรัฐก็ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทาง
กว้างๆ ในการปฏิบัติงานทั้งส้ิน เช่น นโยบายของธนาคารกรุงเทพฯ ก็หมายถึง แนวทางกว้างๆ ใน
การปฏิบัติงานของรัฐ เป็นต้น 
  สําหรับในกรณีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะนโยบายสาธารณะเป็นสําคัญ ซ่ึงในความหมาย
ของนโยบายสาธารณะมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  Thomas R. Dye กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นส่ิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหรือ
กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกจะกระทําหรือไม่กระทํา และเกี่ยวข้องกับเหตุผลว่าทําไมจึงเลือกเช่นนั้น 
  William T. Greenwood กล่าวว่า นโยบาย หมายถึง การตัดสินใจข้ันต้นที่
กําหนดแนวทางท่ัวไปอย่างกว้างๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
  Ira Sharkansky นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลหรือองค์กร
ของรัฐจัดทําข้ึน เช่น การจัดบริการสาธารณะ การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การจัด
พิธีกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของสังคม และการควบคุมกระบวนการกําหนดนโยบายหรือการกระทํา
ทางการเมืองอ่ืนๆ เป็นต้น 
  ดร.กระมล ทองธรรมชาติ กล่าวว่า นโยบาย คือ แนวทางท่ีแต่ละประเทศได้เลือก
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีกําหนดไว้ อันเป็นวัตถุประสงค์ที่เชื่อว่าถ้า
ทําได้สําเร็จจะยังเป็นประโยชน์กับประเทศของตนได้ 
 
ลักษณะท่ัวไปของนโยบาย 
  จากความหมายท้ังหมดจะเห็นว่า นโยบายท่ัวๆ ไปจะมีลักษณะดังนี้ 
   1. เป็นแนวทางอย่างกว้างๆ คือ ไม่เจาะจง ยังมีลักษณะยืดหยุ่นอยู่มาก 
   2. มีจุดมุ่งหมาย ซ่ึงอาจเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดที่สําคัญมากๆ เช่น 
เป็นประโยชน์ขององค์การ เป็นต้น 
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   3. เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติ คือ นโยบายจะเป็นเครื่องช้ีนําให้มีการ
ปฏิบัติตาม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่สามารถปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ด้วย 
 
องค์ประกอบท่ีสําคัญของนโยบาย 
  1. นโยบายจะต้องแสดงถึงความแน่นอน และชัดเจนในการทํางาน กล่าวคือ ใน
การกําหนดนโยบายแห่งรัฐนั้นจะต้องคํานึงถึงความแน่นอนในการท่ีจะทําให้นโยบายบรรลุผลด้วย 
  2. นโยบายจะต้องนําไปสู่การสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงของประเทศ 
  3. นโยบายจะต้องทําและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการทํางานท้ังหลาย
จะต้องมีการเปล่ียนแปลงตามกระบวนการด้วย 
 
รูปร่างของนโยบาย 
  นโยบายมีหลายรูปร่างและหลายลักษณะตามการใช้ประโยชน์ของนโยบาย ซ่ึง
พอจะสรุปได้ดังนี้ 
  1. มีรูปเป็นกฎหมาย กฎ ระเบียบ คือ เป็นนโยบายท่ีมีลักษณะบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตาม ได้แก่ กฎหมายต่างๆ ของรัฐ เป็นต้น 
  2. มีรูปเป็นแผนงาน โครงการ คือ เป็นนโยบายท่ีมีลักษณะเป็นข้อเสนอแนะ 
และเป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานขององค์การ และไม่มีลักษณะบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตาม 
  3. มีรูปเป็นประกาศ แจ้งความ คือ มีลักษณะเพ่ือแจ้งข่าวสาร เชิญชวน และมี
ลักษณะบังคับน้อยท่ีสุด เช่น นโยบายเชิญชวนเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่สําคัญๆ เป็นต้น 
  4. มีรูปเป็นสัญญา คือ เป็นนโยบายที่รัฐให้สัญญากับสังคม เช่น การแถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เป็นต้น 
  5. มีรูปเป็นอ่ืนๆ คือ นโยบายอาจไม่มีรูปร่างให้เห็นชัดเจน เช่น คําแถลงของ
รัฐมนตรีหรือผู้บริหาร ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ มิใช่ฐานะส่วนตัวก็ถือเป็น
นโยบายได้เช่นกัน แม้ไม่มีรูปร่างเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม 
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ผู้กําหนดนโยบาย 
  เนื่องจากนโยบายสาธารณะเป็นเรื่องในระดับองค์การ ดังนั้นผู้มีหน้าที่กําหนด
นโยบายจึงต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
  1. เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การ (Top – Level Administrator) เท่านั้น 
  2. เป็นเรื่องท่ีอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
  3. เป็นการกระทําในนามขององค์การมิใช่ฐานะส่วนตัว 
  แต่ด้วยเหตุที่องค์การมีหลายระดับ นับแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถ่ิน (ผู้บริหาร
ขององค์การจึงมีหลายระดับ) นโยบายจึงพลอยมีหลายระดับตามองค์การไปด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็น
ระดับใดผู้มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายก็ต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดในระดับนั้นๆ อยู่นั่นเอง ส่วนบุคคลอ่ืนๆ 
ในองค์การไม่ว่าจะเป็นระดับใดจะเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายเท่านั้น เช่น ใน
ระดับชาติ – นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ, ระดับกระทรวง – ปลัดกระทรวง, 
ระดับกรม – อธิบดีหรือเลขาธิการฯ เป็นผู้อนุมัติ, ระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และระดับ
อําเภอ – นายอําเภอเป็นผู้อนุมัติ เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) 
  Duncan MacRae และ James Wilde กล่าวว่า การวิเคราะห์นโยบายคือ การ
ใช้หลักฐานและเหตุผลเพ่ือเลือกทางเลือกนโยบายท่ีดีที่สุด จากทางเลือกท้ังหลายท่ีมีอยู่ 
  Barbara Bardes และ Mel Dubnick กล่าวว่า การวิเคราะห์นโยบาย หมายถึง 
การประยุกต์ใช้เทคนิคในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําของรัฐบาล 
  William Dunn กล่าวว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็นสาขาทางสังคมศาสตร์
ประยุกต์ ซ่ึงใช้วิธีการมากหลายวิธีในการค้นหา แสดงเหตุผลเพ่ือที่จะผลิตและเปล่ียนสภาพของ
ข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย ซ่ึงอาจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในสภาพจริงทางการเมืองเพ่ือจะ
แก้ไขปัญหานโยบาย เป็นต้น 
  E. Dith Stopey กล่าวว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็นเรื่องของการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล โดยจะต้องมีการวางวัตถุประสงค์และใช้กระบวนการทางตรรกวิทยาในการค้นหาหนทาง
เลือกท่ีดีที่สุด เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 
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