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จัดทําโดย ตรวจสอบโดย อนุมัติโดย 
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1. ชื่อกระบวนการ 
  การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย: เหมืองแร  
R กระบวนการสรางคุณคา 
£ กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
 เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของการทําเหมือง
แร ไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการตรวจสอบการทําเหมืองแรที่
กําหนดไว อยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร  

3. ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ผูรับบริการ  R ผูประกอบการ  £ ประชาชน £ หนวยงานภาครัฐ  
 £ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  £ กระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย R ประชาชน/ชุมชนในทองถิ่น   R ผูประกอบการอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
  R หนวยราชการอ่ืน 

4. ขอบเขต 
  ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายของการทําเหมืองแร ของกลุมกํากับดูแลการประกอบการ สํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บ
รายได และสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 1-7  ครอบคลุมข้ันตอนตั้งแตการ
จัดทําแผนการตรวจสอบการทําเหมืองแรประจําป การดําเนินการตรวจสอบตามแผน การสรุปผล
การตรวจสอบ และการแจงผลการตรวจสอบให ผวจ./อสจ. เพ่ือดําเนินการ รวมถึงการพิจารณาขอ
กฎหมายและจัดเก็บในฐานขอมูลและเผยแพรใน Intranet กพร. กรณีที่มีการสั่งการหรือดําเนินคดี
ตาม พ.ร.บ.แร  

5. คําจํากัดความ 
  กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 รพร. หมายถึง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 จรท. หมายถึง เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ หรือผูที่อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจา
พนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 สกจ. หมายถึง สํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได 
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 ผอ.สกจ. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได 
 ก.กก. หมายถึง กลุมกํากับดูแลการประกอบการ 
 หก.กก. หมายถึง หัวหนากลุมกํากับดูแลการประกอบการ 
 สบส. หมายถึง สํานักบริหารสิ่งแวดลอม 
 สกม. หมายถึง สํานักกฎหมาย 
 สรข. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต 
 ผอ.สรข. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต 
 ผวจ. หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
 สอจ. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อสจ. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัด 
 ฝ.พร. หมายถึง ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ผอ.สกจ./ผอ.สรข.  : พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบการทําเหมืองแรประจําป 

 ติดตาม และพิจารณาผลการตรวจสอบ 
หก.กก.  :  จัดทําและพิจารณาแผนการตรวจสอบการทําเหมืองแรประจําป 

 ติดตาม และพิจารณาผลการตรวจสอบ 
วิศวกรเหมืองแร ก.กก. :  จัดทําแผนการตรวจสอบการทําเหมืองแรประจําป ดําเนินการ

 ตรวจสอบการทําเหมืองแร สรุปและติดตามผลการตรวจสอบ 

7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. มีมาตรฐานการกํากับดูแลที่ชัดเจน 
โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
 
 
 
 
 

- รอยละของเจาหนาที่กํากับดูแลที่
ผานการชี้แจงทําความเขาใจตาม
คูมือน้ี 
- รอยละของความถูกตองของการ
สั่งการหรือดําเนินคดตีาม พ.ร.บ.แร 
ตอผูประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจสอบ 

100% 
 
 

95% 
 
 
 

2. ผูประกอบการไดรับการกํากับดูแล
อยางทั่วถึง 

- รอยละของผูประกอบการที่ไดรับ
การกํากับดูแล 

100% 

- รอยละของ
ผูประกอบการที่ปฏิบัติ
ถูกตองตาม พ.ร.บ.แร 
- รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 
- จํานวนผูรับบริการที่
รองเรียนเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
แร 

97% 
 
 

85% 
 

0 ราย 
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 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 
1. รอยละของเจาหนาที่กํากับดูแลที่ผานการชี้แจงทําความเขาใจตามคูมือนี้ 

= (จํานวนเจาหนาที่กํากับดูแลการทําเหมืองที่ผานการชี้แจงทําความเขาใจตามคูมือนี้ ÷ 
จํานวนเจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการทําเหมือง) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
100% 60% 70% 80% 90% 100% 

 
2. รอยละของความถูกตองของการสั่งการหรือดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.แร ตอผูประกอบการที่

ไดรับการตรวจสอบ 
= (จํานวนรายของสถานประกอบการเหมืองแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ 

แลวมีการสั่งการหรือดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.แร อยางถูกตองจากเจาหนาที่กํากับดูแล
การทําเหมือง ÷ จํานวนรายของสถานประกอบการเหมืองแรซึ่งมีสถานะเปดการที่
ไดรับการตรวจสอบ) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
95% 55% 65% 75% 85% 95% 

 
3. รอยละของผูประกอบการที่ไดรับการกํากับดูแล 

= (จํานวนรายของสถานประกอบการเหมืองแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ 
÷ จํานวนรายของสถานประกอบการเหมืองแรซึ่งมีสถานะเปดการ) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
100% 60% 70% 80% 90% 100% 
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 สูตรคํานวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

1. รอยละของผูประกอบการที่ปฏิบัติถูกตองตาม พ.ร.บ.แร 
= (จํานวนรายของสถานประกอบการเหมืองแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ 

และปฏิบัติถูกตองตาม พ.ร.บ.แร ÷ จํานวนรายของสถานประกอบการเหมืองแรซึ่งมี
สถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
97% 57% 67% 77% 87% 97% 

 
2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ กพร.  
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
1 2 3 4 5 

85% 65% 70% 75% 80% 85% 
 
3. จํานวนผูรับบริการที่รองเรียนเก่ียวกับการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร 

= จํานวนรายของสถานประกอบการเหมืองแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรองเรียนเก่ียวกับ
การทํางานของเจาหนาที่กํากับดูแลการทําเหมืองและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
แร (โดยรองเรียนเปนลายลักษณอักษร หรือผานทางอินเตอรเน็ตของ กพร. ในหมวด
ขอรองเรียน) 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
0 ราย 12 ราย 9 ราย 6 ราย 3 ราย 0 ราย 
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8. แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Work flow) 
กระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย: เหมืองแร

สกม.อพร.สกจ./สรข.1-7ผวจ./ฝ.พร./อสจ.ผูรับบริการ

แบบรายงาน
การตรวจ

เร่ิมตน

1. จัดทําแผนการตรวจสอบ
โดยพิจารณาจากขอมูล
การตรวจสอบที่ผานมา

2. แจง ผวจ. กอนเขา
ดําเนินการตรวจสอบ

ดําเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติ

3. ดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผน

4. สรุปผลการตรวจสอบ

พิจารณา

5. แจงผลการตรวจสอบให
ผวจ./อสจ. เพ่ือดําเนินการ

กรณีสวนกลาง

N

Y

สิ้นสุด1
หนังสือแจง
ผลการส่ังการ

ดําเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติ

กรณีท่ีมีการสั่งการ

1

กรณีที่มีการดําเนิน
คดีตาม พ.ร.บ.แร

6. พิจารณา
ขอกฎหมาย

Y2

2

หนังสือแจงให
ดําเนินการใหถูกตอง

N

7. จัดเก็บในฐานขอมูล
และเผยแพรใน
Intranet กพร.

ทุกกรณีที่มีการส่ังการ

สําเนา
หนังสือฯ

 
 
      รวม 7 ขั้นตอน 
 หมายเหต ุ  ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของกระบวนการ 
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

9.1 จัดทําแผนการตรวจสอบโดยพิจารณาจากขอมูลการตรวจสอบที่ผานมา หก.กก. 
และวิศวกรเหมืองแรใน ก.กก. รวมกันจัดทําแผนการตรวจสอบการทําเหมืองแรประจําป แลวเสนอ 
ผอ.สกจ. (หรือ ผอ.สรข. กรณ ีสรข.) เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยแนวทางในการจัดทําแผน
จะข้ึนอยูกับขอมูลการตรวจสอบของปที่ผานมา ผลจากการตรวจสอบที่ไดมีการสั่งการและตอง
ติดตามตรวจสอบ และงบประมาณที่ไดรับ 

9.2 แจง ผวจ. เพื่อทราบกอนเขาดําเนินการตรวจสอบ เมื่อวิศวกรเหมืองแรจะไป
ตรวจสอบการทําเหมืองตามแผนในเขตพ้ืนที่จังหวัดใด ก็จะเสนอ ผอ.สกจ. ผาน หก.กก. (กรณี 
สรข. เสนอ ผอ.สรข.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติไปปฏิบัติราชการ และเสนอให อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติ
ราชการแทน) พิจารณาลงนามในหนังสือแจง ผวจ. เพ่ือทราบ (กรณี สรข. ใหแจง ผวจ. โดยตรง ไม
ตองเสนอ อพร.) กอนที่วิศวกรเหมืองแรจะเขาพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการตรวจสอบการทําเหมืองแร ซึ่ง
จังหวัดและ สอจ. ก็จะดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติตอไป 

9.3 ดําเนินการตรวจสอบตามแผน วิศวกรเหมืองแรจะจัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือที่
จําเปนสําหรับการตรวจสอบการทําเหมืองแร เชน แบบรายงานการตรวจสอบการทําเหมือง (พร.15) 
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 คําสั่ง 
ระเบียบ หลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติตางๆ ในการกํากับดูแลการทําเหมือง คูมือการ
ตรวจสอบการทําเหมืองแร เข็มทิศ เครื่องอานคาพิกัดตําแหนงบนพ้ืนโลก (GPS.) เครื่องมือวัด
ระยะทาง เครื่องคิดเลข และแฟมเก็บขอมูลของประทานบัตรที่จะทําการตรวจสอบ ซึ่งอยางนอยจะ
ประกอบดวย สําเนารายงานการตรวจสอบการทําเหมือง (พร.15) ในครั้งกอนๆ รายงานลักษณะ
ธรณีวิทยาแหลงแร แผนผังโครงการทําเหมือง สําเนาประทานบัตร มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) และที่กําหนดโดย สบส. / กพร. เปนตน จากนั้นวิศวกรเหมืองแรจะเขาพ้ืนที่และทําการ
ตรวจสอบการทําเหมืองแร โดยใชแบบรายงานการตรวจสอบการทําเหมือง (พร.15) เปนเอกสารใน
การบันทึกการตรวจสอบ 

9.4 สรุปผลการตรวจสอบ เมื่อวิศวกรเหมืองแรดําเนินการตรวจสอบการทําเหมืองแรตาม
แผนแลว ก็จะสรุปผลการตรวจสอบแลวดําเนินการตาม 2 กรณีดังนี ้

1) กรณีของสวนกลาง วิศวกรเหมืองแรจะเสนอผลการตรวจสอบตามลําดับข้ัน เพ่ือให 
อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) พิจารณา หากไมเห็นชอบหรือมีประเด็นที่ตองปรับปรุง
แกไข วิศวกรเหมืองแรก็จะดําเนินการพิจารณาและสรุปผลการตรวจสอบใหมและดําเนินการตาม
ข้ันตอนเดิม หาก อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัตริาชการแทน) เห็นชอบ ก็จะลงนามในเอกสารตางๆ ที่
วิศวกรเหมืองแรเสนอ ซึ่งประกอบดวยหนังสือแจง ผวจ. และ อสจ. 
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2) กรณีของ สรข. วิศวกรเหมืองแรจะเสนอผลการตรวจสอบตามลําดับข้ันเพ่ือให ผอ.
สรข. พิจารณา หากไมเห็นชอบหรือมีประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข วิศวกรเหมืองแรก็จะดําเนินการ
พิจารณาและสรุปผลการตรวจสอบใหมและดําเนินการตามข้ันตอนเดิม หาก ผอ.สรข. เห็นชอบ ก็จะ
ลงนามในเอกสารตางๆ ที่วิศวกรเหมืองแรเสนอ ซึ่งประกอบดวยหนังสือแจง อสจ. 

9.5 แจงผลการตรวจสอบให ผวจ./อสจ. เพื่อดําเนินการ แบงเปน 2 กรณีดังนี ้
1) กรณีของสวนกลาง กพร. จะสงหนังสือแจงผลการตรวจสอบการทําเหมืองแรที่ลงนาม

โดย อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) ตามที่กลาวในขอ 9.4 ถึง ผวจ. เพ่ือดําเนินการในสวน
ที่เก่ียวของตอไป พรอมกับสงหนังสือแจงผลการตรวจสอบการทําเหมืองแรที่ลงนามโดย อพร. (หรือ 
รพร. ที่ปฏิบัตริาชการแทน) ตามที่กลาวในขอ 9.4 ถึง อสจ. เพ่ือดําเนินการตอไป (กพร. จะสําเนา
หนังสือที่แจงถึง ผวจ. แนบไปพรอมกันดวย) 

2) สําหรับ สรข. จะสงหนังสือแจงผลการตรวจสอบการทําเหมืองแรที่ลงนามโดย ผอ.
สรข. ตามที่กลาวในขอ 9.4 ถึง อสจ. เพ่ือดําเนินการตอไป 

เมื่อ สอจ. ไดรับหนังสือแจงผลการตรวจสอบการทําเหมืองแรดังกลาว สอจ. จะพิจารณา
และดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ โดยกรณีที่ตองมีการสั่งการหรือดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.แร ตอผูถือ
ประทานบัตร สอจ. ก็จะพิจารณาสั่งการหรือแจงใหผูถือประทานบัตรดําเนินการตามกฎหมาย และ 
สอจ. ก็จะแจงผลการดําเนินการดังกลาวให กพร. ทราบ ซึ่งจะแบงเปน 2 กรณี คือ 

1) กรณีที่มีการสั่งการ เมื่อ กพร. รับทราบผลการสั่งการของ สอจ. ก็จะแจงให ก.กก./
สกจ. ทราบ ซึ่ง ก.กก. ก็จะพิจารณาเพ่ือวางแผนการติดตามตรวจสอบการสั่งการเพ่ือใหเหมาะสม
กับระยะเวลาอีกครั้ง 

2) กรณีที่มีการดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.แร เมื่อ กพร. รับทราบผลการดําเนินคดีตาม 
พ.ร.บ.แร ของ สอจ. ก็จะแจงให สกม. ทราบ 

9.6 พิจารณาขอกฎหมาย กรณีที่มีการดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.แร เมื่อ สกม. ไดรับหนังสือของ 
สอจ. ตามขอ 9.5 แลว ก็จะพิจารณาในขอกฎหมายวา สอจ. ไดดําเนินการถูกตองตามขอกฎหมาย
หรือไม ถาไมถูกตอง สกม. ก็จะแจงให สอจ. ดําเนินการใหถูกตองตอไป พรอมทั้งสําเนาให สกจ. 
ทราบ 

9.7 จัดเก็บในฐานขอมูลและเผยแพรใน Intranet กพร. ตามขอ 9.6 หาก สกม. ได
พิจารณาในขอกฎหมายวา สอจ. ไดดําเนินการถูกตองตามขอกฎหมายแลว สกม. ก็จะจัดเก็บขอมูล
ไวในฐานขอมูลและเผยแพรใน Intranet ของ กพร. ตอไป 
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10. เอกสารอางอิง 

1) พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 
2) กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 
3) ประทานบัตร 
4) รายงานลักษณะธรณีวิทยาแหลงแร 
5) แผนผังโครงการทําเหมือง 
6) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และที่กําหนดโดยสํานักบริหารสิ่งแวดลอม กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

7) แผนงานกํากับดูแลการทําเหมืองแรประจําป 
8) คําสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติตางๆ ในการกํากับดูแลการทําเหมือง 
9) คูมือการตรวจสอบการทําเหมืองแร 

11.  แบบฟอรมท่ีใช 
 รายงานการตรวจสอบการทําเหมือง (พร.15) 
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12. การควบคุมเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
เอกสารประกอบโครงการเหมือง
แร ไดแก 
1. สําเนาประทานบัตร 
2. แผนผังโครงการทําเหมือง 
3. รายงานลักษณะธรณีวิทยา

แหลงแร 
4. มาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
กําหนดโดยสํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และที่กําหนดโดย 
สบส. กพร. 

5. รายงานการตรวจสอบการทํา
เหมือง (พร.15) สําหรับการ
ตรวจสอบที่ผานมา 

6. หนังสือแจงผลการตรวจสอบ
ที่ อพร. แจงใหจังหวัดและ 
สอจ. ทราบหรือดําเนินการ
ตามความเห็นของวิศวกร
เหมืองแร 

7. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่
เก่ียวของ 

กก. ตูเอกสารของ กก. 10 ป 1. จัดเก็บเอกสาร
ประกอบโครงการ
เหมืองแรของแตละ
โครงการตอ 1 แฟม 
โดยเอกสารตางๆ 
ในแฟมจะจัดเรยีง
ตามลําดับวันที่ 
2. แตละแฟมจะ
เรียงตามลําดับวันที่
ที่ไดรับอนุญาต
ประทานบัตร 
3. จัดเก็บแฟมแยก
เปนรายจังหวัดๆ 
 
 
 

 


