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1. ชื่อกระบวนการ 
  การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงงานประกอบโลหกรรม  
R กระบวนการสรางคุณคา 
£ กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
 เพ่ือใชเปนแนวทางในการตรวจสอบโรงงานประกอบโลหกรรมที่อยูในความควบคุมของกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรใหมีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และชุมชน ตลอดจนเพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของการประกอบโลหกรรมไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการตรวจสอบ
การทําเหมืองแรที่ กําหนดไว อยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและ
วัตถุประสงคขององคกร  
 

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

4. ขอบเขต 
  คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานมีขอบเขตตั้งแตกระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของการประกอบโลหกรรมของสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  โดยครอบคลุมข้ันตอน
ตั้งแตการจัดทําแผนการตรวจสอบการทําเหมืองแรประจําป 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 
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 รพร. หมายถึง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 จรท. หมายถึง เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ หรือผูที่อธิบดีกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เจา
พนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

 สอพ. หมายถึง สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 ผวจ. หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
 สอจ. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อสจ. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัด 
 ฝ.พร. หมายถึง ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ผอ.สอพ. : พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบการประกอบโลหกรรมประจําป ติดตาม 

และพิจารณาผลการตรวจสอบ 
หัวหนากลุมอุตสาหกรรมโลหการ :  จัดทําและพิจารณาแผนการตรวจสอบการประกอบโล

หกรรมประจําป ติดตาม และพิจารณาผลการตรวจสอบ 
วิศวกรโลหการ :  จัดทําแผนการตรวจสอบการประกอบโลหกรรมประจําป ดําเนินการ

ตรวจสอบการประกอบโลหกรรม สรุปและติดตามผลการตรวจสอบ 

7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. มีมาตรฐานการกํากับดูแลที่ชัดเจน 
โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 
 
 
 
 
 

- รอยละของเจาหนาที่กํากับดูแลที่
ผานการฝกอบรมตามแผนที่
กําหนด 
- รอยละของความถูกตองของการ
สั่งการและดําเนินการตามกฎหมาย
ตอผูประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจสอบ 

100% 
 
 

95% 
 
 
 

2. ผูประกอบการไดรับการกํากับดูแล
อยางทั่วถึง 

- รอยละของผูประกอบการที่ไดรับ
การกํากับดูแล 

100% 

- รอยละของ
ผูประกอบการที่
ปฏิบัติถูกตองตาม
กฎหมาย 
- รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
- จํานวนผูรับบริการที่
รองเรียนเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย: 
โรงงานประกอบโล
หกรรม 
 

97% 
 
 
 

85% 
 
 

0 ราย 
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 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 
1. รอยละของเจาหนาที่กํากับดูแลที่ผานการฝกอบรมตามแผนที่กําหนด 

= (จํานวนเจาหนาที่กํากับดูแลการประกอบโลหกรรมที่ไดรับการอบรม ÷ จํานวน
เจาหนาที่กํากับดูแลการประกอบโลหกรรมที่กําหนดไวในแผนการฝกอบรม) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

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

 
2. รอยละของความถูกตองของการสั่งการใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร และเปรียบเทียบปรับตอ

ผูประกอบการที่ไดรับการตรวจสอบ 
= (จํานวนรายของโรงงานประกอบโลหกรรมซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ

และมีการสั่งการใหปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร และเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.แร อยาง
ถูกตอง ÷ จํานวนรายของโรงงานประกอบโลหกรรมซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการ
ตรวจสอบ) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

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

 
3. รอยละของผูประกอบการที่ไดรับการกํากับดูแล 

= (จํานวนรายของโรงงานประกอบโลหกรรมซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ ÷ 
จํานวนรายของโรงงานประกอบโลหกรรมซึ่งมีสถานะเปดการ) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

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

1. รอยละของผูประกอบการที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย 
= (จํานวนรายของโรงงานประกอบโลหกรรมซึ่งมีสถานะเปดการที่ไดรับการตรวจสอบ 

และปฏิบัติถูกตองตาม พ.ร.บ.แร ÷ จํานวนรายของโรงงานประกอบโลหกรรมซึ่งมี
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 

= จํานวนรายของโรงงานประกอบโลหกรรมซึ่งมีสถานะเปดการ ที่ไดรองเรียนเก่ียวกับ
การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แร จากเจาหนาที่กํากับดูแล โดย
รองเรียนเปนลายลักษณอักษร หรือผานทางอินเตอรเน็ตของ กพร. ในหมวดขอ
รองเรียน 

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 ุ  ขั้นตอนที่ไมอยูในขอบเขตของกระบวนการ 

กระบวนการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย: โรงงานประกอบโลหกรรม

สกม.อพร.สอพ.ผวจ/ฝ.พร./อสจ.ผูรับบริการ

แบบรายงาน
การตรวจ

เริ่มตน

1. จัดทําแผนการตรวจสอบ
โดยพิจารณาจากขอมูล
การตรวจสอบที่ผานมา

2. แจง ผวจ. เพ่ือทราบและ
แจงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

กอนเขาดําเนินการตรวจสอบ

ดําเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติ

3. ดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผน

4. สรุปผลการตรวจสอบ

พิจารณา

5. แจงผลการตรวจสอบให
ผวจ./อสจ. เพ่ือดําเนินการ

N

Y

สิ้นสุด
1

หนังสือแจง
ผลการสั่งการ

ดําเนินการตาม
ระเบียบปฏิบัติ

กรณีที่มีการสั่งการ

1

กรณีมีการดําเนินคดี

6. พิจารณา
ขอกฎหมาย

Y

2

2

หนังสือแจงให
ดําเนินการใหถูกตอง

N

7. จัดเก็บในฐานขอมูล
และเผยแพรใน
Intranet กพร.

ทุกกรณีท่ีมีการส่ังการ
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 
 9.1 หัวหนากลุมอุตสาหกรรมโลหการและวิศวกรโลหการ รวมกันจัดทําแผนการตรวจสอบ
การประกอบโลหกรรมประจําป แลวเสนอ ผอ.สอพ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยแนวทางใน
การจัดทําแผนจะข้ึนอยูกับขอมูลการตรวจสอบของปที่ผานมา ผลจากการตรวจสอบที่ไดมีการสั่ง
การและตองติดตามตรวจสอบ และงบประมาณที่ไดรับ 
 9.2 เมื่อวิศวกรโลหการจะไปตรวจสอบโรงงานประกอบโลหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดใด 
จะตองเสนอ ผอ.สอพ. ผานหัวหนากลุมอุตสาหกรรมโลหการเพ่ือพิจารณาอนุมัติไปปฏิบัติราชการ 
และเสนอให อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) พิจารณาลงนามในหนังสือแจง ผวจ. หรือ 
จรท. เพ่ือทราบกอนที่วิศวกรเหมืองแรจะเขาพ้ืนที่เพ่ือดําเนินการตรวจสอบการประกอบโลหกรรม 
ซึ่งจังหวัดและ สอจ. ก็จะดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติตอไป 
 9.3 วิศวกรดําเนินการตรวจโรงงานประกอบโลหกรรมตามแผนที่กําหนด โดยกอนการลง
พ้ืนที่วิศวกรโลหการจะจัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือที่จําเปนสําหรับการตรวจโรงงานประกอบโลหกรรม 
เชน แบบรายงานการตรวจโรงงานประกอบโลหกรรม หรืออุปกรณตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนตน 
สําหรับการตรวจสอบใหยึดหลักความถูกตองของแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรมที่ไดรับ
อนุญาตไว และตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอุปกรณ อาคาร และสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงงาน 
ตลอดจนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่ใช 
 9.4 เมื่อวิศวกรโลหการดําเนินการตรวจสอบการประกอบโลหกรรมตามแผนแลว จะตอง
สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตามลําดับข้ัน เพ่ือให อพร. (หรือ รพร. ที่ปฏิบัติ
ราชการแทน) พิจารณา หากไมเห็นชอบหรือมีประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข วิศวกรโลหการก็จะ
ดําเนินการพิจารณาและสรุปผลการตรวจสอบใหมและดําเนินการตามข้ันตอนเดิม หาก อพร. (หรือ 
รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) เห็นชอบก็จะลงนามในในหนังสือเรียน ผวจ. หรือ จรท. ที่วิศวกรโลหการ
เสนอ 

9.5 กพร. จะสงหนังสือแจงผลการตรวจโรงงานประกอบโลหกรรมที่ลงนามโดย อพร. (หรือ 
รพร. ที่ปฏิบัติราชการแทน) ตามที่กลาวในขอ 9.4 ถึง ผวจ. หรือ จรท. เพ่ือดําเนินการในสวนที่
เก่ียวของตอไป  และเมื่อ จรท. ไดรับหนังสือแจงผลการตรวจสอบการประกอบโลหกรรมดังกลาว 
จรท. จะพิจารณาและดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติ โดยกรณีที่ตองมีการสั่งการตาม พ.ร.บ. แร 
หรือเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. แร ตอผูถือใบอนุญาตประกอบโลหกรรม จรท. ก็จะพิจารณาสั่ง
การหรือแจงใหผูถือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมดําเนินการตามกฎหมาย และ จรท. ก็จะแจงผลการ
ดําเนินการดังกลาวให กพร. ทราบ ซึ่งจะแบงเปน 2 กรณี คือ 
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1) กรณีที่มีการสั่งการ เมื่อ กพร. รับทราบผลการสั่งการของ จรท. ก็จะแจงให สอพ. 
ทราบ ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมโลหการก็จะพิจารณาเพ่ือวางแผนการติดตามตรวจสอบการสั่งการเพ่ือให
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 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 
10.3 ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม 
10.4 แผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม 
10.5 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และที่กําหนดโดยสํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
10.6 แผนงานกํากับดูแลการประกอบโลหกรรมประจําป 
10.7 คําสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติตางๆ ในการกํากับดูแลการ) 

11.  แบบฟอรมท่ีใช 
11.1 รายงานการตรวจโรงงานประกอบโลหกรรม 

12. การควบคุมเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

Audit checklist นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

หองเอกสารของผู
ตรวจสอบ 

10 ป เรียงตามวันที ่

 


