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1. ชื่อกระบวนการ 
 การบริหารจัดการการเงินและพัสดุ: การจัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั่วประเทศ 
£ กระบวนการสรางคุณคา 
R กระบวนการสนับสนุน 

2. วัตถุประสงคของกระบวนการ 
 คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมั่นใจวาการบริหารจัดการการเงิน
และพัสดุ ในเรื่องการจัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ไดมีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดสรร
คาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศที่ กําหนดไวอยางครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ  

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

4. ขอบเขต 
 ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารจัดการการเงินและพัสดุ ในเรื่องการ
จัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ของกลุมงานคลัง สํานักบริหาร
กลาง โดยครอบคลุมคาภาคหลวงแรที่ไดรับโอนจากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตางๆ ในแตละ
ไตรมาสตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการ
จัดสรรคาภาคหลวงแรและคาภาคหลวงปโตรเลียมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดสรร
คาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ ครอบคลุมข้ันตอนตั้งแตการรวบรวมและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดการโอนเงินคาภาคหลวงแรจากสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด การบันทึกขอมูลและประมวลผล การเบิกจายคาธรรมเนียมการโอนเงิน การ
ดําเนินการโอนเงินคาภาคหลวงแร และการเผยแพรผลการจัดสรรคาภาคหลวงแร 
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5. คําจํากัดความ 
 กพร. หมายถึง กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 อพร. หมายถึง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 สบก. หมายถึง สํานักบริหารกลาง 
 ผอ.สบก. หมายถึง ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
 ศสท. หมายถึง ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
 สอจ. หมายถึง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 อสจ. หมายถึง อุตสาหกรรมจังหวัด 
 คาภาคหลวงแร  หมายถึง คาสิทธิซึ่งกฎหมายกําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหทําการหา

ประโยชนจากทรัพยากรของชาติ คือ แร ตองชําระใหแกรัฐ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง ราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใน    

ทองถิ่นนั้น  มีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการบริการ
สาธารณะตามกฎหมาย ไดแก เทศบาลเมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 

 Statement  หมายถึง รายงานการเงินซึ่งแสดง การรับ - จาย ในบัญชี กพร. เพ่ือ
การโอน–รับเงิน 

6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
  อพร.  :  อนุมัติการจายเงินเพ่ือจัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ 
 ผอ.สบก. :  กํากับดูแลการดําเนินการจัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ 
 หัวหนากลุมงานคลัง : กํากับและตรวจสอบการดําเนินการจัดสรรคาภาคหลวงแร

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ  
 เจาพนักงานการเงินและบัญชี :  ดําเนินการจัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทั่วประเทศ 
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7. ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน และตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 

ขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดภายใน 
คา

เปาหมาย 
ตัวชี้วัดผลผลิตของ

กระบวนการ 
คา

เปาหมาย 
1. ความรวดเร็ว - รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ 
75% 

2. ความถูกตอง 
 

- รอยละของจํานวนรายที่ไมตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขจากขอขัดของในการจัดสรร
คาภาคหลวงแร 
(จํานวนราย หมายถึง จํานวนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน )  

98% 
 

- จํานวนผูรองเรียน
เกี่ยวกับการจัดสรร
คาภาคหลวงแรให 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทั่วประเทศ 
 

0 ราย 
 
 

 คําอธิบายตัวชี้วัด 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดภายใน 
1. รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ   

= (จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดสรรคาภาคหลวงแรแลวเสร็จภายในระยะเวลาการใหบริการ
ที่กําหนด ÷ จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดสรรคาภาคหลวงแรในปงบประมาณ) × 100 

หมายเหตุ ระยะเวลาการใหบริการที่กําหนด = 83 วันทําการ 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
75% 25% - 50% - 75% 

 
2. รอยละของจํานวนรายที่ไมตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจากขอขัดของในการจัดสรร

คาภาคหลวงแร   
= (จํานวนรายที่ไมตองดําเนินการปรับปรุงแกไขจากขอขัดของในการจัดสรรคาภาคหลวงแร 

÷ จํานวนรายที่ไดรับการจัดสรรคาภาคหลวงแรทั้งหมด) × 100 
เกณฑการใหคะแนนเทียบกับรอยละของผลสําเร็จ คาเปาหมาย 

1 2 3 4 5 
98% 94% 95% 96% 97% 98% 

 

 สูตรคํานวณตัวชี้วัดผลผลิตของกระบวนการ 
1. จํานวนผูรองเรียนเก่ียวกับการจัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่ว

ประเทศ 
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= จํานวนรายของผูรองเรียนเก่ียวกับการจัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั่วประเทศ โดยรองเรียนเปนลายลักษณอักษร 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 8 ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ 83 วันทําการ 
 หมายเหต ุ  ขั้นตอนที่ไมอยูในการควบคุมของกระบวนการ 
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9. รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน 

9.1 เจาพนักงานการเงินและบัญชี สบก. รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลพรอม
รายละเอียดการโอนเงินคาภาคหลวงแรที่ไดรับจาก สอจ. เปนรายไตรมาส โดยดําเนินการ (60 
วันทําการ) ดังนี้ 

1) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายละเอียดการโอนเงินคาภาคหลวงแร ไดแก 
− จํานวนคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บ 
− จํานวนที่นําสงเปนรายไดแผนดิน 40% 
− จํานวนที่นําสงใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่จัดเก็บได 20% 
− จํานวนที่นําสงใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่   

ตามประทานบัตรที่จัดเก็บไดภายในเขต 20% 
− จํานวนที่โอนให กพร. ดําเนินการจัดสรรใหองคการบริหารสวนตําบลและ

เทศบาลอ่ืนที่อยูภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามประทานบัตร 10% 
และองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลในจังหวัดอ่ืน 10% 

2) ตรวจสอบจํานวนเงินที่ไดรับโอนกับ Statement ของธนาคาร 
 หากขอมูล/รายละเอียดการโอนเงินคาภาคหลวงแรไมถูกตอง ใหเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี สบก. ประสานงานกับ สอจ. ที่เก่ียวของ เพ่ือแกไขขอมูล/รายละเอียดใหถูกตอง 

9.2 เจาพนักงานการเงินและบัญชี สบก. บันทึกและประมวลผลขอมูลพรอมรายละเอียดการ
โอนเงินคาภาคหลวงแร เพ่ือการจัดสรรคาภาคหลวงแร โดยดําเนินการ (15 วันทําการ) ดังนี้ 

1) บันทึกขอมูลพรอมรายละเอียดการโอนเงินคาภาคหลวงแรลงในโปรแกรมสําเร็จรูปที่ 
กพร. ไดจัดทําข้ึนสําหรับการจัดสรรคาภาคหลวงแร เพ่ือประมวลผลการจัดสรรคาภาคหลวงแรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ 

2) สรุปรายงานผลการจัดสรรคาภาคหลวงแร (FN – RTY – 03) ที่ กพร. ตองดําเนินการ
จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ 

9.3 เจาพนักงานการเงินและบัญชี สบก. เบิกจายคาธรรมเนียมการโอนเงินคาภาคหลวงแร 
โดยดําเนินการ (3 วันทําการ) ดังนี้ 

1) จัดทําใบยืมเงินสําหรับคาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร 
2) รับเช็คสั่งจายธนาคาร 
3) จัดทําใบสําคัญการเบิกจายคาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคารเพ่ือหักลางเงินยืม 

9.4 เจาพนักงานการเงินและบัญชี สบก. จัดทําหนังสือเพ่ือการโอนจัดสรรคาภาคหลวงแร
พรอมรายละเอียดลงนามโดย อพร. (2 วันทําการ)  
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1) แจงใหธนาคารทราบ (FN – RYT – 01) พรอมจัดสงเช็คคาธรรมเนียมการโอนเงิน
ใหกับธนาคารเพ่ือทําการโอนจัดสรรคาภาคหลวงแรใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ 

2) แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศทราบ (FN – RYT – 02)  

9.5 เจาพนักงานการเงินและบัญชี สบก. โอนจัดสรรคาภาคหลวงแรรายไตรมาสผานธนาคาร
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ (1 วันทําการ)  

− กรณีมีขอขัดของในการโอนเงิน ซึ่งไดแก การไมปรากฏบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นๆ และเลขบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมถูกตอง ธนาคารจะมีหนังสือแจง
ขอขัดของในการโอนเงินให กพร. ทราบ เมื่อ สบก. ไดรับเรื่องดังกลาว ใหดําเนินการตามข้ันตอนที่ 
9.6 ตอไป 

− กรณีไมมีขอขัดของในการโอนเงิน ใหดําเนินการตามข้ันตอนที่ 9.7 ตอไป  

9.6 กรณีมีขอขัดของในการโอนเงิน เจาพนักงานการเงินและบัญชี สบก. ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไขขอขัดของ เพ่ือใหธนาคารดําเนินการโอนเงินใหใหม  

9.7 เจาพนักงานการเงินและบัญชี สบก. จัดทําขอมูลสรุปผลการจัดสรรคาภาคหลวงแร และสง
ไฟลใหศูนยสารสนเทศ เพ่ือเผยแพรผลการจัดสรรคาภาคหลวงแร (1 วันทําการ) 

9.8 เจาหนาที่ ศสท. เผยแพรผลการจัดสรรคาภาคหลวงแรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 
Website ของ กพร. (1 วันทําการ) 

10.  เอกสารอางอิง 
  10.1 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง การ
จัดสรรคาภาคหลวงแรและคาภาคหลวงแรปโตรเลียมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

11.  แบบฟอรมท่ีใช 
 11.1 หนังสือเพ่ือการโอนจัดสรรคาภาคหลวงแร สําหรับแจงธนาคาร (FN – RYT – 01) 
 11.2 หนังสือเพ่ือการโอนจัดสรรคาภาคหลวงแร สําหรับแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่ว
ประเทศ (FN – RYT – 02)  
 11.3 รายงานผลการจัดสรรคาภาคหลวงแร (FN – RTY – 03)  
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12.  การควบคุมเอกสาร 
   

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
ขอมูลรายละเอียดการรับโอน
เงินคาภาคหลวงแรจาก
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

เจาพนักงานการเงิน
และบัญช ี

กลุมงานคลัง อยางนอย 5 ป เรียงตามวันที ่

Statement ของธนาคาร เจาพนักงานการเงิน
และบัญช ี

กลุมงานคลัง อยางนอย 5 ป เรียงตามวันที ่

รายงานผลการจัดสรร
คาภาคหลวงแร 

เจาพนักงานการเงิน
และบัญช ี

กลุมงานคลัง อยางนอย 5 ป เรียงตามวันที ่

  


