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1. ชื่อกระบวนการ 
  การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแตงแร  
R กระบวนการสรางคุณคา 
£ กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบโรงแตงแรที่อยูในความควบคุมของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรใหมีความ
ปลอดภัย ถูกตองตามเทคนิคการแตงแร และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน 
ตลอดจนเพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงแตงแร
ไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑที่กําหนดไว อยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร 

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

4. ขอบเขต 
 ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายของโรงแตงแร ของกลุมอุตสาหกรรมแตงแร สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ครอบคลุมข้ันตอน
ตั้งแตการจัดทําแผนการตรวจสอบโรงแตงแรประจําป การดําเนินการตรวจสอบตามแผน การ
สรุปผลการตรวจสอบ และการแจงผลการตรวจสอบให ผวจ./อสจ. เพ่ือดําเนินการ รวมถึงการ
พิจารณาขอกฎหมายและจัดเก็บในฐานขอมูลและเผยแพรใน Intranet กพร. กรณีที่มีการ
เปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร 

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

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจา
พนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 สอพ. หมายถึง สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 ผอ.สอพ. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 อร. หมายถึง กลุมอุตสาหกรรมแตงแร 
 หก.อล. หมายถึง หัวหนากลุมอุตสาหกรรมโลหการ 
 ผวจ. หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
 สอจ. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อสจ. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัด 
 ฝ.พร. หมายถึง ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 สกม.  หมายถึง สํานักกฎหมาย 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
อพร.  :  พิจารณาและใหความเห็นชอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโรงแตงแร 
ผอ.สอพ.  :  พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบโรงแตงแรประจําป ติดตาม พิจารณาผล

การตรวจสอบของกลุมอุตสาหกรรมแตงแร 
หก.อร. :  พิจารณาแผนการตรวจสอบโรงแตงแรประจําป จัดสรรบุคลากรตามแผนการ

ตรวจสอบ รวมทั้งติดตาม และพิจารณาผลการตรวจสอบกอนเสนอให ผอ.สอพ. 
วิศวกร อร. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก หก.อร. : จัดทําแผนการตรวจสอบโรงแตงแรประจําป 

ดําเนินการตรวจสอบโรงแตงแร สรุปผลและติดตามผลดําเนินการตรวจสอบ 
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7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. มีมาตรฐานการกํากับดูแลที่
ชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 

- รอยละของเจาหนาที่กํากับดูแลที่
ผานการฝกอบรมตามแผนที่
กําหนด 
- รอยละของความถูกตองของการ
สั่งการและดําเนินการตามกฎหมาย
ตอผูประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจสอบ 

100% 
 
 

95% 
 
 
 

2. ผูประกอบการไดรับการกํากับ
ดูแลอยางทั่วถึง 

- รอยละของผูประกอบการที่ไดรับ
การกํากับดูแล 

100% 

- รอยละของผูประกอบการ
ที่ปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมาย 
- รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 
- จํานวนผูรับบริการที่
รองเรียนเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมาย: 
โรงงานแตงแร 
 

97% 
 
 

85% 
 

0 ราย 
 

 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 
1. รอยละของเจาหนาที่กํากับดูแลที่ผานการฝกอบรมตามแผนที่กําหนด 

= (จํานวนเจาหนาที่กํากับดูแลโรงแตงแรที่ไดรับการอบรม ÷ จํานวนเจาหนาที่กํากับดูแล
โรงแตงแรที่กําหนดไวในแผนการฝกอบรม) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

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

 
2. รอยละของความถูกตองของการสั่งการและดําเนินการตามกฎหมายตอผูประกอบการที่

ไดรับการตรวจสอบ 
= (จํานวนรายของโรงแตงแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบและมีการสั่งการให

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร และเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.แร อยางถูกตอง ÷ จํานวนราย
ของโรงแตงแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบและมีการสั่งการใหปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.แร ทั้งหมด) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
95% 55% 65% 75% 85% 95% 
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3. รอยละของผูประกอบการที่ไดรับการกํากับดูแล 
= (จํานวนรายของโรงแตงแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ ÷ จํานวนรายของ

โรงแตงแรซึ่งมีสถานะเปดการทั้งหมด) × 100 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 

คาเปาหมาย 
1 2 3 4 5 

100% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 
1. รอยละของผูประกอบการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 

= (จํานวนรายของโรงแตงแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ และปฏิบัติถูกตอง
ตามกฎหมาย ÷ จํานวนรายของโรงแตงแรซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ
ทั้งหมด) × 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 

= จํานวนรายของโรงแตงแรซึ่งมีสถานะเปดการ ที่ไดรองเรียนเก่ียวกับการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร จากเจาหนาที่กํากับดูแล โดยรองเรียนเปนลาย
ลักษณอักษร หรือผานทางอินเตอรเน็ตของ กพร. ในหมวดขอรองเรียน 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      รวม 7 ขั้นตอน 
 หมายเหต ุ  ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของกระบวนการ 



คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส: DPIM-VP-003/3 
แกไขครั้งท่ี 00 
วันท่ีบังคับใช:17 ส.ค. 2552 

 
สํานักอุตสาหกรรม

พ้ืนฐาน การกํากับดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงแตงแร 

หนาท่ี: 7/9 
 
9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 
 9.1  วิศวกร อร. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก หก.อร. จัดทําแผนการตรวจสอบโรงแตงแร
ประจําป แลวเสนอ หก.อร. และ ผอ.สอพ. ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยแนวทาง
ในการจัดทําแผนจะข้ึนอยูกับขอมูลการตรวจสอบของปที่ผานมา ผลจากการตรวจสอบที่ไดมีการสั่ง
การและตองติดตามตรวจสอบ และงบประมาณที่ไดรับ  
 9.2  เมื่อวิศวกร อร. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก หก.อร. จะไปตรวจสอบโรงแตงแรในเขต
พ้ืนที่จังหวัดใด จะตองเสนอ ผอ.สอพ. ผาน หก.อร. เพ่ือพิจารณาอนุมัติไปปฏิบัติราชการ และเสนอ
ให อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) พิจารณาลงนามในหนังสือแจง ผวจ. หรือ จรท. เพ่ือ
ทราบกอนที่วิศวกร อร. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก หก.อร. จะเขาพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ
โรงแตงแร ซึ่งจังหวัดและ สอจ. ก็จะดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติตอไป  
 9.3  วิศวกร อร. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก หก.อร. ดําเนินการตรวจโรงแตงแรตามแผนที่
กําหนด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1) กอนการลงพ้ืนที่ จัดเตรียมเอกสารที่จําเปนสําหรับการตรวจโรงแตงแร อาทิ แบบ
รายงานการตรวจสถานที่แตงแร แผนผังและกรรมวิธีแตงแร สําเนาใบอนุญาตแตงแร สําเนารายงาน
การตรวจสถานที่แตงแรที่ผานมา รายงานสรุปประวัติการสั่งการ รายงานวิศวกรควบคุม รายงาน
การแตงแร และเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
  2) การตรวจสอบโรงแตงแร ตรวจสอบตามรายงานการตรวจสถานที่แตงแร โดย
ตรวจสอบความถูกตองของแผนผังและกรรมวิธีแตงแรที่ไดรับอนุญาตไว การปฏิบัติตามเงื่อนไข
แนบทายใบอนุญาตแตงแร รวมทั้งสภาพเครื่องจักรอุปกรณ อุปกรณปองกันอันตราย อาคาร และ
สภาพแวดลอมทั่วไปของโรงงาน ตลอดจนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทีใ่ช  
   ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบ พบวา ผูประกอบการโรงแตงแรไมไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนด วิศวกร อร. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก หก.อร. ดําเนินการดังนี ้

− สั่งการใหผูประกอบการดําเนินการแกไข พรอมบันทึกการสั่งการในแบบ
รายงานการตรวจสถานที่แตงแร โดยระบุระยะเวลาดําเนินการแกไขตามความ
เหมาะสม และใหผูประกอบการหรือผูแทนลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและ
การสั่งการ  

− จัดทําแผนติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการแกไขของผูประกอบการตาม
ระยะเวลาที่ไดระบุไวในการสั่งการในแบบรายงานการตรวจสถานที่แตงแร 

 9.4  เมื่อวิศวกร อร. หรือผูทีไ่ดรับมอบหมายจาก หก.อร. ดําเนินการตรวจสอบโรงแตงแรตาม
แผนแลว จะตองสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามลําดับข้ัน เพ่ือให อพร. 
(หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) พิจารณา หากไมเห็นชอบหรือมีประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข 
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วิศวกร อร. หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก หก.อร. ก็จะดําเนินการปรับปรุงแกไขและสรุปผลการ
ตรวจสอบเพ่ือเสนอ อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) พิจารณาใหม หาก อพร. (หรือ รพร. ที่
ปฏิบัติราชการแทน) เห็นชอบก็จะลงนามในหนังสือเรียน ผวจ. หรือ จรท. เพ่ือแจงผลการตรวจสอบ 
ตามที่เสนอ 

9.5 กพร. สงหนังสือแจงผลการตรวจสอบโรงแตงแรที่ลงนามโดย อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติ
ราชการแทน) ตามที่กลาวในขอ 9.4 ถึง ผวจ. หรือ จรท. เพ่ือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
และเมื่อ จรท. ไดรับหนังสือแจงผลการตรวจสอบโรงแตงแรดังกลาว จรท. จะพิจารณาและ
ดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ โดยกรณีที่ตองมีการสั่งการตาม พ.ร.บ. แร หรือเปรียบเทียบปรับ
ตาม พ.ร.บ. แร ตอผูถือใบอนุญาตแตงแร จรท. ก็จะพิจารณาสั่งการหรือแจงใหผูถือใบอนุญาตแตง
แรดําเนินการตามกฎหมาย และ จรท. ก็จะแจงผลการดําเนินการดังกลาวให กพร. ทราบ ซึ่งจะ
แบงเปน 2 กรณี คือ 

1) กรณีที่มีการสั่งการ เมื่อ กพร. รับทราบผลการสั่งการของ จรท. ก็จะแจงให สอพ. 
ทราบ ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมแตงแรก็จะพิจารณาเพ่ือวางแผนการติดตามตรวจสอบการสั่งการเพ่ือให
เหมาะสมกับระยะเวลาอีกครั้ง 

2) กรณีที่มีการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร เมื่อ กพร. รับทราบผลการเปรียบเทียบ
ปรับตาม พ.ร.บ.แร ของ จรท. ก็จะแจงให สกม. ทราบ 
 9.6 กรณีที่มีการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร เมื่อ สกม. ไดรับหนังสือของ จรท. ตามขอ 
9.5 แลว ก็จะพิจารณาในขอกฎหมายวา จรท. ไดดําเนินการถูกตองตามขอกฎหมายหรือไม ถาไม
ถูกตอง สกม. ก็จะแจงให จรท. ดําเนินการใหถูกตองตอไป พรอมทั้งสําเนาให สอพ. ทราบ 
 9.7 ตามขอ 9.6 หาก สกม. ไดพิจารณาในขอกฎหมายวา จรท. ไดดําเนินการถูกตองตามขอ
กฎหมายแลว สกม. ก็จะจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลและเผยแพรใน Intranet ของ กพร. ตอไป 

10. เอกสารอางอิง 
 10.1  พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 
 10.2  กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510 
 10.3  กฎกระทรวงฉบับที่ 25 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510 
 10.3 พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 
 10.3  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 10.4  แผนผังและกรรมวิธีแตงแรและสําเนาใบอนุญาตแตงแร 
 10.5  แผนงานกํากับดูแลโรงแตงแรประจําป 
 10.6  หลักเกณฑในการกํากับดูแลการ โรงแตงแร 
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11. แบบฟอรมท่ีใช                                                                                                                           
 11.1 รายงานการตรวจสถานที่แตงแร 

12. การควบคุมเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

รายงานการ
ตรวจสถานที่
แตงแร 

วิศวกรหรือนายชาง
เหมืองแร อร. 

หองเอกสารของ อร. 10 ป แยกตามสถาน
ที่ตั้งโรงแตงแร
และจัดเรียงตาม
วัน/เดือน/ป 

 


