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1. ชื่อกระบวนการ 
  การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ประกอบการ 
R กระบวนการสรางคุณคา 
£ กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจ และใชเปนแนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมพ้ืนที่ประกอบการไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน 

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

4. ขอบเขต 
   เปนคูมือในการปฏิบัติงานของกระบวนการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่
ประกอบการของเจาหนาที่สํานักบริหารสิ่งแวดลอม (สบส.) และสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ    
การเหมืองแรเขต (สรข.) โดยครอบคลุมการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และ/หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ประกอบการ                
ซึ่งลักษณะการดําเนินงานประกอบดวย การดําเนินงานเองโดย สบส.หรือ สรข. การวาจางที่ปรึกษา
ดําเนินการ รวมทั้งการตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และ/หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับจากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน สํานัก
กํากับการผลิตและจัดเก็บรายได (สกจ.) ผูประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และ
เครือขายภาคประชาชน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานเริ่มตั้งแตการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ              
การพิจารณาดําเนินการเอง การกําหนดแผนการเฝาระวัง การดําเนินการเฝาระวัง การวิเคราะห 
ประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผลการเฝาระวัง การแจงผลการเฝาระวังใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 
การจัดเก็บขอมูล และจัดทําสถิติผลการเฝาระวัง เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชน 
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5. คําจํากัดความ 
 กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 สบส. หมายถึง สํานักบริหารสิ่งแวดลอม 
 สกจ. หมายถึง สํานักกํากับการผลิตและจัดเก็บรายได 
 สรข. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต 
 สอจ. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อปท. หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ผอ.สบส. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักบริหารสิ่งแวดลอม 
 ผอ.สรข. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต 
 ผวจ. หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
 อสจ. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัด 

การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม หมายถึง การติดตามดูแลไมใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก
การประกอบการ โดยติดตามจากการตรวจสอบหรือตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การตรวจประเมินหรือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การตรวจประเมิน หมายถึง การพิจารณารายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และ/หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

การตรวจสอบ หมายถึง การที่ เจาหนาที่หรือที่ปรึกษาของ กพร. เขาดําเนินการตรวจ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ/หรือตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ประกอบการ 

ที่ปรึกษา หมายถึง บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา หรือนิติบุคคลที่ไดรับการข้ึนทะเบียนเปน 
ที่ปรึกษาจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง กพร. เปนผูวาจางให
ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 

พ้ืนที่เสี่ยง หมายถึง พ้ืนที่สถานประกอบการที่มีแรหรือเพ่ือนแรเปนพิษหรือเปนหมูเหมือง
ตามที่ สบส.กําหนด 

การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม หมายถึง การตรวจสอบโดยมีการประสานงาน
กับหนวยงานที่เก่ียวของมากกวาหนึ่งหนวยงานเขารวมตรวจสอบ 

การเผยแพร หมายถึง การนําเสนอขอมูลการเฝาระวังผานชองทางตางๆ เชน เอกสาร หนังสือ
ราชการ อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร เปนตน 
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สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการในการกํากับดูแลของ กพร. ยกเวนสถาน

ประกอบการโลหกรรม 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
6.1 อพร. 

  พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานสรุปผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม และลงนาม
ในหนังสือถึงหนวยงานที่เก่ียวของ 

6.2 ผอ.สบส.  
 1) อํานวยการ ใหการสนับสนุน ตัดสินใจ และแกไขปญหาการดําเนินงานเฝาระวัง
คุณภาพสิง่แวดลอมบริเวณพ้ืนที่ประกอบการ 
 2) ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาในการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 6.3 หัวหนากลุมงาน 
  1) วางแผนงานดานการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  2) ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชา และแกไขปญหาในการ
ดําเนินงานเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 
 6.4 นักวิชาการสิ่งแวดลอม/วิศวกรเหมืองแร/นักวิทยาศาสตร/เจาพนักงานวิทยาศาสตร/             
นายชางเหมืองแร 
  1) รวบรวมขอมูล และติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในการเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
  2) เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ประกอบการตามแผนงานที่ไดกําหนดไว 
  3) วิเคราะห ประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งใหขอเสนอแนะ 
  4)  จัดเก็บขอมูล จัดทําสถิติ และเผยแพรขอมูลใหสาธารณชนทราบ 
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7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. การดําเนินการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทีโ่ปรงใส เปนธรรม 
 
 
 
 
 

- รอยละของพื้นที่เสี่ยงที่ไดรับการ
เฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง
มีสวนรวม 
- รอยละของผลการเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอมของสถาน
ประกอบการที่ไดรับการเผยแพร 
  

80% 
 
 

100% 
 
 

2. การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมที่
ครอบคลุมทุกสถานประกอบการ 

- รอยละของสถานประกอบการที่
ไดรับการเฝาระวังคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

100% 
 

 

- รอยละของสถาน
ประกอบการที่ไดรับ
การเฝาระวังมี
คุณภาพสิ่งแวดลอม
อยูในเกณฑมาตรฐาน 
- ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
- จํานวนผูรองเรียน
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอม
ของเจาหนาที ่ 

70% 
 
 
 
 

85% 
 

0 ราย 
 
 

 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 
1. รอยละของพ้ืนที่เสี่ยงที่ไดรับการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

= (จํานวนพ้ืนที่เสี่ยงที่ไดรับการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม ÷ จํานวน
พ้ืนที่เสี่ยงทั้งหมด) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
80% 40% 50% 60% 70% 80% 

 
2. รอยละของผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการที่ไดรับการเผยแพร 

= (จํานวนรายงานผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการที่ไดรับการ
เผยแพร ÷ จํานวนรายงานผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมของสถานประกอบการ
ทั้งหมด) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

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

= (จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม ÷ จํานวนสถาน
ประกอบการทั้งหมด) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

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

  

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 
1. รอยละของสถานประกอบการที่ไดรับการเฝาระวัง มีคุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 
= (จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม มีคุณภาพ

สิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด ÷ จํานวนสถานประกอบการ           
ที่ไดรับการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งหมด) × 100 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
70% 50% 55% 60% 65% 70% 

 

2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 พิจารณาจากผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของ กพร.  

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
85% 65% 70% 75% 80% 85% 

 

3. จํานวนผูรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมของเจาหนาที่ 
= จํานวนรายของผูรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมของ

เจาหนาที่ โดยรองเรียนเปนลายลักษณอักษร หรือผานทางอินเตอรเน็ตของ กพร. ในหมวด  
ขอรองเรียน และมีรายละเอียดของผูรองเรียนที่ชัดเจน สามารถติดตอได 

เกณฑการใหคะแนนเทียบกับผลสําเร็จ 
คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
0 ราย 20 ราย 15 ราย 10 ราย 5 ราย 0 ราย 
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8. แผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน (Work flow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 8 ขั้นตอน 
 หมายเหต ุ   ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมขององคกร 
                                    การสื่อสาร 

กระบวนการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีประกอบการ

สกจ./ 
ผูประกอบการ/

อปท./เครือขายภาค
ประชาชน

ที่ปรึกษาผวจ./อสจ. อพร./ผอ.สรข.สบส./สรข.ผูรับบริการ

เร่ิมตน

1. รวบรวมขอมูล
ที่เก่ียวของ

2. พิจารณา
ดําเนินการเอง

Y

3. กําหนดแผน
การดําเนินการเฝาระวัง

4. ดําเนินการ
เฝาระวัง

5. วิเคราะห ประเมินผล
และจัดทํารายงานสรุป

7. แจงใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของทราบ

ดําเนินการ
ตามระเบียบ

หนังสือแจง
ผลการดําเนินการ

8. จัดเก็บขอมูล และ
จัดทําสถิติ เพ่ือเผยแพร

6. พิจารณา
เห็นชอบ

กรณีท่ีการดําเนินการ
ไมเปนไปตามขอกําหนด

Y

N

รายงานสรุป
ผลการเฝาระวัง

สิ้นสุด

1

1

รายงานผล
การเฝาระวัง

N

รายงานผล
การเฝาระวัง

ดําเนินการ
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 
 9.1 เจาหนาที่ (นักวิชาการสิ่งแวดลอม/วิศวกรเหมืองแร/นักวิทยาศาสตร/เจาพนักงาน
วิทยาศาสตร/นายชางเหมืองแร) ดําเนินการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของ เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
การดําเนินงานเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยขอมูลที่ทําการรวบรวมประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 
  1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  
  2) รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  3) ขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงที่สํานักบริหารสิ่งแวดลอมกําหนด  
  4) ขอมูลพ้ืนที่ที่มีการรองเรียนจากการไดรับผลกระทบจากการทําเหมือง 
  5) ขอมูลพ้ืนที่กลุมเหมืองขนาดใหญที่อาจกอใหเกิดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของชุมชน 
  6) ขอมูลประทานบัตร โรงโมหิน โรงแตงแรที่เปดการในแตละจังหวัด 
  7) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  8) รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  9) ขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

 9.2 พิจารณาการดําเนินงาน โดยการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่ประกอบการ 
มีการดําเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ การดําเนินการเองโดย สบส. หรือ สรข. และการวาจางที่ปรึกษา
ดําเนินการ  
  1) กรณีวาจางที่ปรึกษาดําเนินการ ใหจัดทําขอกําหนดโครงการ และรายละเอียด
ประกอบการจางที่ปรึกษา เพ่ือเสนอขออนุมัติการจางที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุ เมื่อไดรับอนุมัติให
ดําเนินการจางที่ปรึกษาแลวใหดําเนินการตอไป ดังนี้ 
   ก. คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุด และขอเสนอดานราคาอยูใน
วงเงินที่กําหนด เพ่ือดําเนินการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม  
   ข. ที่ปรึกษาดําเนินการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอกําหนด เพ่ือเสนอความกาวหนาของการดําเนินงาน เสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบงานจาง เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น  หากรายงานผลการดําเนินงานยังไมถูกตองครบถวน
ตามขอกําหนด ใหที่ปรึกษาดําเนินการแกไข หากรายงานถูกตองครบถวนใหที่ปรึกษาดําเนินการ 
จนแลวเสร็จ 
   ค. ที่ปรึกษาดําเนินการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมจนแลวเสร็จ พรอมทั้งจัดทํา
รายงานผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับสมบูรณ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบงานจาง 
เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น หากรายงานฉบับสมบูรณยังไมถูกตองครบถวนตามขอกําหนด                   



คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส: DPIM-VP-005 
แกไขครั้งท่ี 00 
วันท่ีบังคับใช:  3 ส.ค. 2552 

 
สํานักบริหาร
สิ่งแวดลอม การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม

บริเวณพ้ืนท่ีประกอบการ 
หนาท่ี: 9/12 

 
ใหที่ปรึกษาดําเนินการแกไข หากรายงานฉบับสมบูรณถูกตองครบถวนแลว ใหที่ปรึกษาจัดสง
รายงานฉบับสมบูรณตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   ง. วิเคราะห ประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม
ของที่ปรึกษา เสนอตอผูบังคับบัญชา (หัวหนากลุม ผูอํานวยการสํานัก อพร.) พิจารณาใหความ
เห็นชอบตามลําดับข้ัน พรอมทั้งแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ  
   จ. จัดเก็บขอมูล จัดทําสถิติ เพ่ือเผยแพรขอมูลตอไป 
  2) กรณีดําเนินการเองโดย สบส. หรือ สรข. ใหกําหนดแผนการดําเนินงานเฝาระวัง
คุณภาพสิ่งแวดลอม และดําเนินการตอไปตามขอ 9.3-9.8 
 9.3 กําหนดแผนการดําเนินงานเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยกําหนดพ้ืนที่ ระยะเวลา 
รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน 
 9.4 ดําเนินการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของผูประกอบการ และ/หรือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

  การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ เชน ฝพร. สอจ. และ สรข. โดย
ทําบันทึกแจงกําหนดเวลา รายชื่อผูประกอบการ และแปลงประทานบัตรที่จะทําการตรวจสอบ             
เพ่ือแจงใหผูประกอบการทราบ และอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ 
 2) ตรวจสอบขอมูลทั่วไปของประทานบัตร เชน เลขที่ประทานบัตร เลขที่คําขอ            
ประทานบัตร ชื่อผูถือประทานบัตร ชื่อผูรับชวงการทําเหมือง ชนิดแร วิธีการทําเหมือง เนื้อที่
ประทานบัตร กรรมสิทธิ์ที่ดิน วันเริ่มตนและวันสิ้นอายุประทานบัตร สถานที่ตั้งประทานบัตร และ
สถานที่ติดตอ ชื่อวิศวกรควบคุมการทําเหมืองและหมายเลขทะเบียนใบอนุญาต เปนตน 
 3) ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และสภาพแวดลอมของประทานบัตร โดยตรวจสอบสภาพ          
ภูมิประเทศ บริเวณพ้ืนที่เปดการทําเหมืองในปจจุบัน บริเวณพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลว 
ตําแหนงที่ตั้งของกองเก็บเปลือกดิน  บอดักตะกอน คูระบายน้ํา โรงโมหิน โรงแตงแร เสนทางขนสงแร 
และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ โดยอางอิงจากหลักหมายเขตเหมืองแรในแผนผังโครงการทําเหมือง 
 4) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่
ประทานบัตร โดยการสังเกต และสอบถามรายละเอียดการดําเนินการจากผูนําตรวจ และใหอธิบาย
รายละเอียดของการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือชี้แจงเหตุผลประกอบการไมปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ใหชัดเจน ลงในแบบฟอรมรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ENV-01-F1) รวมทั้งใหคําแนะนําปรึกษาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ใหถูกตอง มีความปลอดภัยและสามารถลดผลกระทบสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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พรอมทั้งถายภาพแสดงสภาพพ้ืนที่ กิจกรรม สิ่งปลูกสรางที่แสดงถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
หรือไมปฏิบัติตามมาตรการฯ  
  การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในพ้ืนที่ เชน ฝพร. สอจ. และ สรข. โดย
ทําบันทึกแจงกําหนดเวลา รายชื่อผูประกอบการ และแปลงประทานบัตรที่จะทําการตรวจสอบ           
เพ่ือแจงใหผูประกอบการทราบและอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ 
  2) ในกรณีที่จะทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 
    - ฝุน ประกอบดวย ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10)    
     และความทึบแสง 

- ระดับเสียง ประกอบดวย ระดับเสียงดังสูงสุด ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ความสั่นสะเทือน ประกอบดวย ความเร็วคลื่น ความถี่ และการขจัด 
- คุณภาพน้ํา ประกอบดวย ความเปนกรด-ดาง ความนําไฟฟา ความขุน ปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ํา อุณหภูมิ และความเค็ม 
- ความเร็วและทิศทางลม 
ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง        

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม สวนการตรวจวัดที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตนใหดําเนินการ                 
เก็บตัวอยาง เพ่ือสงไปวิเคราะหที่หองปฏิบัติการตอไป โดยการเก็บตัวอยางใหดําเนินการตาม              
วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง หลักการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม 
 9.5 วิเคราะห และประเมินผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ตามมาตรการฯ วาผูประกอบการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไดอยางถูกตองและครบถวนตาม
มาตรการฯที่กําหนดไวหรือไม สําหรับผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหนํามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ทางราชการกําหนด พรอมทั้งใหจัดทํารายงานสรุปผล และนําเสนอ
ตอผูบังคับบัญชา (หัวหนากลุม ผูอํานวยการสํานัก อพร.) พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับข้ัน 
  การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ สบส. จะทําการตรวจประเมินรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ หรือการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับจาก สกจ. สรข. อปท. เครือขายภาค
ประชาชน ผูประกอบการ และที่ปรึกษาที่ กพร. ไดวาจางดวย โดยดําเนินการวิเคราะหและประเมินผล 
ตามที่กลาวไวขางตน สวนผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับจาก อปท. และเครือขายภาค
ประชาชน หากตรวจพบวา คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลางถึงระดับมากถือวาไมอยู             
ในเกณฑปกต ิและจะแจงหนวยงานที่เก่ียวของใหดําเนินการตรวจสอบและแกไขปญหาตอไป  
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 9.6 อพร. (กรณีที่ สบส. เปนผูดําเนินการ) หรือ ผอ.สรข. (กรณีที่ สรข. เปนผูดําเนินการ) 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงานสรุปผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม หากไมเห็นชอบ             
ใหสงเรื่องกลับมายังเจาหนาที่ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข หากเห็นชอบใหดําเนินการจัดสง
รายงานตอไป 

 9.7 สงรายงานสรุปผลการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ                
กรณีตรวจสอบ พบวา ผูประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กําหนดไวยังไมถูกตองครบถวน หรือ
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมไมอยูในเกณฑมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด ใหหนวยงาน            
ที่เก่ียวของดําเนินการตามระเบียบ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให กพร. ทราบภายใน 15 วัน 

  การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ให สรข. สําเนาแบบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ให สบส. ทราบดวย เพ่ือใชสําหรับรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

9.8 จัดเก็บขอมูล และจัดทําสถิติ รวมทั้งเผยแพรขอมูลใหสาธารณชนทราบ 

10. เอกสารอางอิง 
 10.1 รายงานสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 
 10.2 รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 10.3 ขอมูลพ้ืนที่เสี่ยงที่ สบส. กําหนด 
 10.4 ขอมูลพ้ืนที่ที่มีการรองเรียนจากการไดรับผลกระทบจากการทําเหมือง 
 10.5 ขอมูลพ้ืนที่กลุมเหมืองขนาดใหญที่อาจกอใหเกิดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพอนามัยของชุมชน 
 10.6 ขอมูลประทานบัตร โรงโมหิน โรงแตงแรที่เปดการในแตละจังหวัด 
 10.7 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 10.8 รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 10.9 ขอกําหนดโครงการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมพ้ืนที่ประกอบการ (TOR)  
 10.10 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 10.11 วิธีปฏิบัติงาน  เรื่อง หลักการเก็บตัวอยางสิ่งแวดลอม 
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11. แบบฟอรมท่ีใช 
ลําดับที ่ รหัส ชื่อแบบฟอรม 

1 ENV-01-F1 
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2 ENV-01-F2 บันทึกการตรวจวัดฝุนละอองทั้งหมด (TSP) 
3 ENV-01-F3 บันทึกการตรวจวัดฝุนขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10) 

4 ENV-01-F4 
บันทึกการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองจากกระบวนการ
ผลิตของโรงโม บด หรือยอยหิน ดวยวิธีการตรวจวัดความทึบแสง 

5 ENV-01-F5 บันทึกการตรวจวัดระดับเสียง 
6 ENV-01-F6 บันทึกการการตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือน 
7 ENV-01-F7 บันทึกการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยทั่วไป 

 

12. การควบคุมเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

รายงานผลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม/วิศวกร
เหมืองแร/
นักวิทยาศาสตร/          
เจาพนักงาน
วิทยาศาสตร/                  
นายชางเหมืองแร 

หองเอกสารของ               
ผูตรวจสอบ 

3 ป เรียงตามวันที ่

รายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม/วิศวกร
เหมืองแร/
นักวิทยาศาสตร/          
เจาพนักงาน
วิทยาศาสตร/                  
นายชางเหมืองแร 

หองเอกสารของ               
ผูตรวจสอบ 

3 ป เรียงตามวันที ่

 


