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ค าน า 
 
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้       
อย่างสม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้     
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการภายในสังกัดให้เป็นบุคลากร       
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” จึงน าไปสู่ความพยายามในการสร้างระบบการจัดการความรู้ให้กับ
ส่วนราชการต่าง ๆ โดยก าหนดเป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4   การ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   รวมทั้งในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) ท าให้ระบบราชการต้องมีการพัฒนาเป็นระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ ระบบราชการจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ให้ครอบคลุม
ทุกมิติ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จึงได้มีการด าเนิน โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) เพ่ือพัฒนาองค์การ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 การด าเนินโครงการฯ ยังคงได้รับความสนใจและความร่วมมือด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) เป็นอย่างด ีจากผู้บริหารของ กพร. และหน่วยงานของ กพร. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  แม้ในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม KM 
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ  การจัดกิจกรรมออนไลน์  การจัดท าองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น  QR code  คลิปวีดิโอ  อินโฟกราฟิก เป็นต้น  จึงท าให้การจัดกิจกรรม KM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จด้วยดี ท าให้เกิดการถ่ายทอดและแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 เรื่อง อาทิ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประกอบการท าเหมืองแร่  ของกลางในคดีความผิดตาม
กฎหมายแร่และความรับผิดทางแพ่งตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560  การให้บริการด้านนวัตกรรมวัตถุดิบ
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  และการเทคโนโลยีวิศวกรรมกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง 

กพร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินการขององค์การประสบ
ความส าเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังเป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ คนเกิดการพัฒนา 
ส่งผลให้งานพัฒนา และสุดท้ายก็จะท าให้องค์การพัฒนาด้วย 
 
 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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สรุปผลการด าเนินโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

เพื่อพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 1.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย)  

 2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต    

 3.  การยกระดับภาครัฐโดยการเช่ือมโยงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง   

กยผ. ร่วมกับ สล. และ ศสท. จัดนิทรรศการ KM Day 2020 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563          

ณ ศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร. โดยมีนายมานุส  มณีนุษย์  ผอ.ศสท. และนายนคร  ศรีมงคล 
ผอ.กยผ. ร่วมกล่าวเปิดงาน และบุคลากรของ กพร. ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 107 ราย ซ่ึงภายใน
งานมีกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่  

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย) เป็นการให้ความรู้ด้านการแยก      
ขยะที่ถูกต้อง พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเพ่ือลดโลกร้อน และการรณรงค์การแยกขยะรีไซเคิลที่สามารถน ามา
จ าหน่ายได้ บรรยายโดย จ่าสิบเอกสุริยา โคตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร กยผ.  ทั้งนี้ ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมท าบุญผ้าป่าขยะรีไซเคิลสมทบทุนการท า
กิจกรรมจิตอาสาของ กพร. เพ่ือจะน าไปบริจาค ณ วัดจากแดง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของ กพร. น าขยะรีไซเคิล (ขวดน้ าพลาสติก) มาร่วมบริจาคเป็นจ านวนมาก  
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2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นการฉายวีดิทัศน์หนังสั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี ผลิตโดยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ 

 (1) จุดเปลี่ยน 
 (2) ดี...หรือ...โง ่
 (3) ยังไม่สาย 
 (4) ผ้าอนามัยไฮโซ  
 (5) ต้นแบบชีวิตพอเพียง 
 (6) คุณธรรม “ถั่วงอก” 
 (7) ความตั้งใจท าให้เกิดปาฏิหาริย์ได้ 

 ทั้งนี้ วีดิทัศน์ทั้ง 7 เรื่องดังกล่าวน าเสนอเรื่องราวที่สื่อถึงการปลูกจิตส านึกในการด าเนินชีวิตอย่าง
มีคุณธรรม มีวินัย นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และรู้จักการใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง 
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3. การยกระดับภาครัฐโดยการเชื่อมโยงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ภายใต้พระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  ความจ าเป็นและประโยชน์ของการพัฒนา Digital Literacy     การ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  การบริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ  รวมทั้งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  บรรยายโดย นางทัศนีย์  เจิมประสาทสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ และนายกิตติพรชัย  ม่วงกลม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ศสท. 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
 จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ท าให้การส่งข้อมูลข่าวสารสามารถ
ท าได้ง่าย รวดเร็วมากขึ้น และมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หลากหลายด้าน  
ส่งผลให้มีการล่วงละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ิมมากขึ้น กระท าได้ง่าย สะดวก แพร่ขยายในวงกว้างได้อย่าง
รวดเร็ว สร้างความเสียหาย ความเดือดร้อน ร าคาญต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รุนแรงมากข้ึน จึงท าให้ภาครัฐ 
ต้องมีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของประชากรในประเทศ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สร้างมาตรการเยี่ยวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
จากการถูกละเมิดสิทธิ โดยพระราชบัญญัติฯ นี้ มีเนื้อหาส าคัญว่าด้วย การรวบรวม ใช้ เปิดเผย สิทธิการเข้าถึง 
การร้องเรียน การรับผิดชอบทางแพ่ง การรับโทษทางอาญา และการรับโทษทางปกครอง 
  

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 
 

 
 
หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 หน้าที่และอ านาจคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 จัดท าแผนแม่บท ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ก าหนดมาตรการ 

แนวทาง ออกประกาศ ระเบียบ ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ เสนอแนะแก่รัฐมนตรี ตีความ วินิจฉัยชี้ขาด
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
 
 

หมวด 1 

หมวด 2 

หมวด 3 หมวด 4 

หมวด 5

หมวด 6 

หมวด 7 
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คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
 

 
 
หมวด 2 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1  บททั่วไป 
1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้

ความยินยอมไว้ก่อน หรือในขณะนั้น 
2. การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
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4. การขอความยินยอมนั้น ต้องแยกออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่าย 
เข้าใจได้และต้องค านึงถึงในความอิสระ 

5. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องท าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
แจ้งเจ้าของข้อมูลไว้ก่อน หรือในขณะที่เก็บรวบรวม 

ส่วนที่ 2  การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เก็บรวบรวมได้เท่าท่ีจ าเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ 
2. ให้ก าหนดระยะเวลาที่เก็บรวบรวมไว้ 
3. บอกประเภทของบุคคล หรือหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อาจจะถูกเปิดเผย 
4. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ วิธีการติดต่อ 
5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
6. ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เว้นแต่ ได้แจ้งให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ 
7. ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ 

ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ
แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอ่ืนใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ท านองเดียวกัน ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด เว้นแต่ 

• เพ่ือป้องกัน ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ซึ่งเจ้าของข้อมูลไม่สามารถให้ความ
ยินยอมได้ 

• ด าเนินการตามกฎหมาย 

• เป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ ด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูล 
ส่วนที่ 3 การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ห้ามใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ได้รับความยินยอม 
2. การส่ง โอน ข้อมูลไปยังต่างประเทศ ประเทศปลายทาง หรือองค์กรที่รับข้อมูลต้องมีมาตรฐานคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ 
 
หมวด 3 สิทธิของเจ้าข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับส าเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม 

2. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตน เมื่อใดก็ได้ 
3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมูลไม่สามารถระบุ

ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อ 

• ข้อมูลหมดความจ าเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ 

• เจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

• เจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 
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• ข้อมูลถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการ

เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ 

เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิชอบ 
2. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืน ต้องด าเนินการป้องกันมิให้ผู้นั้น ใช้ หรือ 

เปิดเผย โดยมิชอบ 
3. จัดให้มีระบบการตรวจสอบ เพ่ือการลบ ท าลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษา 
4. แจ้งเหตุละเมิดแก่ส านักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 72 ชั่วโมง 
5. ต้องบันทึกรายการ เพ่ือให้เจ้าของข้อมูล ส านักงานฯ ตรวจสอบได้ ดังนี้ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม 

• วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย 

• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 

• ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล 

• สิทธิและวิธีการเข้าถึง 

• การใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

• การปฏิเสธค าขอ การคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล 

• อธิบายมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งด าเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม 

ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่ดังนี้ 
1. ด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูล 
2. จัดให้มีมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดีเหมาะสม 
3. จัดท า เก็บ รักษาบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล 

 
หมวด 4 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ โดย
ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ ปฏิบัติงานวิชาการ งานธุรการให้แก่ 
คณะกรรมการก ากับส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และ
คณะอนุกรรมการ ซึ่งอ านาจหน้าที่ในจัดท าร่างแผนแม่บทด้านการส่งเสริม การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้
สอดคล้องนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย วิเคราะห์ รับรอง
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ความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐาน หรือมาตรการ กลไกการก ากับดูแล ตรวจสอบ รับรองนโยบาย
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ด้านการ
คุ้มครองข้อมูล ประสานงานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังแสดงในภาพด้านล่างนี้ 

   
 
หมวด 5 การร้องเรียน  

คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ ตามความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละเรื่อง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุม
ข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ลูกจ้าง ผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ท าให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังแสดงภาพข้างล่างนี้ 
 ความรับผิดทางแพ่ง ส าหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 
หมวด 7 บทก าหนดโทษ 

บทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ มีบทก าหนดโทษทางอาญา และโทษทาง
ปกครอง โดยมีรายละเอียดดังแสดงภาพด้านล่างนี้ 
 
โทษทางอาญา 

โทษทางอาญา ส าหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล มีโทษดังนี้ 
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โทษทางอาญา ส าหรับผู้ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคล มีโทษดังนี้ 
 

 
 

 
โทษทางอาญา ส าหรับผู้กระท าผิดเป็นนิติบุคคล มีโทษดังนี้ 
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โทษทางปกครอง 
โทษทางปกครอง ส าหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดแสดงดังภาพ 
 

 
  

โทษทางปกครอง ส าหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดแสดงดังภาพ 
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 โทษทางปกครอง ส าหรับผู้ตัวแทนของผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ประมวลผลข้อมูล และผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ รายละเอียดแสดงดังภาพ 
 

 
 
 

พระราชบัญญัตินี้  มผีลบังคับใช้ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
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ประมวลภาพบรรยากาศ “กิจกรรม KM Day 2020” 
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 4. ข้อมูลการลงทุนด้านเหมืองแร่ในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย 

 5. การวิเคราะห์ตัวอย่างแร่โดยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต ์

แบบพกพา (Handheld XRF Analyzer Spectrometer)  

กบว. เผยแพร่องค์ความรู้ บน Facebook : KM DPIM จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. ข้อมูลการลงทุนด้านเหมืองแร่ในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย ในรูปแบบ QR Code เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 
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2. การวิเคราะห์ตัวอย่างแร่โดยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์ด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์แบบพกพา 
(Handheld XRF Analyzer Spectrometer) ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
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6. การฟื้นฟูพื้นทีป่ระกอบการท าเหมืองแร่ 

กบส. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในรูปแบบออนไลน์ เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การฟื้นฟูพื้นที่

ประกอบการท าเหมืองแร่” ผ่านคลิปวีดิโอ เผยแพร่บนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของ กพร. ได้แก่ Facebook 
: KM DPIM/กลุ่ ม  Envi_mining/นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุ มชน  เว็บไซต์  กพร.  YouTube : DPIM Ch  
Application Line : dpim-communication รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมถาม-ตอบผ่านทางออนไลน์ และจับฉลาก
เพ่ือรับของที่ระลึก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2563 มีผู้ให้ความสนใจรับชมวีดิโอ จ านวน       
356 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 
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การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประกอบการเหมืองแร่ 
 
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประกอบการเหมืองแร่เป็นมาตรการที่ถูกก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต

ประทานบัตรที่ผู้ประกอบการท าเหมืองแร่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการท าเหมืองแร่ ในกระบวนการ
ท าเหมืองแร่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์เดิม และลักษณะภูมิประเทศ บริ เวณพ้ืนที่ที่ใช้เปิด
หน้าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น ก่อนการท าเหมืองควรมีการศึกษาเพ่ือวางแผน
เตรียมการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ และในขณะด าเนินการก็จะต้องมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการท าเหมืองจนกระทั่งเสร็จสิ้น
การท าเหมือง เพ่ือให้การฟ้ืนฟูพ้ืนที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการท าเหมืองและฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่ให้กลับคืนใกล้เคียงกับพ้ืนที่เดิมให้มากที่สุด 

ส าหรับพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว เป็นพ้ืนที่ที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้ขุดแร่ออกจากพ้ืนที่   
ไปหมดแล้ว หรือไม่คุ้มค่าที่จะด าเนินการต่อไป หลังจากการท าเหมืองอาจท าให้พ้ืนที่ที่เป็นภูเขากลับกลายเป็น
ที่ราบ พ้ืนที่ราบกลายเป็นหลุม เป็นขุมเหมืองหรือมีสภาพเป็นหน้าผาสูงชัน ท าให้พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
ในพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่จะถูกทิ้งร้างหรือมีการใช้ประโยชน์น้อยมาก และถูกปล่อยทิ้งให้ ฟ้ืนฟูตัวเองโดยธรรมชาติ 
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังการท าเหมืองจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้ที่ดินซึ่งถูกใช้ประโยชน์จากการท าเหมืองแร่แล้วกลับมา
ใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนได้ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์จะขึ้นอยู่กับวิธีการท าเหมือง สภาพพ้ืนที่เหมือง และ
ชนิดแร่  ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูพ้ืนที่จะต้องสอดคล้องตามหลักภูมิสถาปัตย์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และก่อให้เกิด
การเพ่ิมคุณค่าการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี รูปแบบของการพัฒนาและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ที่ผ่านการ
ท าเหมืองแร่แล้วสามารถด าเนินการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปรับสภาพพ้ืนที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือ
ประโยชน์ในการสาธารณูปโภคหรือการเกษตร การพัฒนาพ้ืนที่เป็นสถานที่ส าหรับการสันทนาการ การปลูก
ต้นไม้เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นต้น ที่ผ่านมากรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ได้
ด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้วในหลายจังหวัด เช่น ภูเก็ต ระนอง กาญจนบุรี ชลบุรี เป็นต้น   
ท าให้สามารถปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ให้คืนสภาพใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ข้างเคียงหรือปรับเปลี่ยน
ไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  บ่อน้ าเพ่ือการอุปโภค เป็นต้น 

ตัวอย่างการด าเนินงานฟื้นฟูที่ที่ผ่านมาของ กพร. 
1. จังหวัดราชบุรี  ที่ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ  ด าเนินการในพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ ได้ด าเนินการ 

ฟ้ืนฟูโดยการปลูกต้นไม้ และมีแผนงานติดตามการเจริญเติบโต  การดูแลบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง  มีอัตรา   
การรอดร้อยละ 80  สามารถปิดคลุมทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม  มีสัตว์ต่าง ๆ มาอาศัย เช่น ผึ้ง งู แมลงต่าง ๆ 
ผีเสื้อ เป็นต้น  ถือเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ 

2. จังหวัดน่าน  ที่ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา  ด าเนินงานร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 
สาขาแพร่ กรมป่าไม้ และองค์การบริหารส่วนต าบลส้าน  ซึ่งได้ด าเนินงาน 2 พ้ืนที่ ประมาณ 157 ไร่ พัฒนา
พ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคต 

3. จังหวัดเชียงใหม่  ที่ต าบลบ่อหลวง  อ าเภอฮอด  ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 270 ไร่  โดยปรับสภาพ
พ้ืนที่ให้ปลอดภัย เป็นขั้นบันได ติดตั้งรั้วเหล็ก และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณขอบเหมือง เพ่ือให้
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ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายของชุมชน ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง  จากการส ารวจความพึงพอใจ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

4. จังหวัดนครสวรรค์  ที่ต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะคีรี  ด าเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาทอง มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 66 ไร่  โดยด าเนินการปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณขอบบ่อเหมืองให้มีความ
ปลอดภัย มีขุมเหมืองกักเก็บน้ าให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถน า     
น้ าจากขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และเป็นแหล่งน้ าดื่มของวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
นอกจานี้ไดม้ีการพัฒนาพื้นที่และปรับพ้ืนที่ส าหรับปลูกต้นไม้ 

5. จังหวัดล าปาง  ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ  ด าเนินงานร่วมกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 
(ล าปาง) กรมป่าไม้ ขนาดพ้ืนที่ 150 ไร่ ที่ผ่านมาได้ปรับสภาพพ้ืนที่และปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ที่ปลูกเน้นพันธุ์ไม้
พ้ืนเมือง ปรับสภาพพ้ืนที่ให้สามารถน าน้ าจากขุมเหมืองไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและ      
การอุปโภค รวมทั้ง ช่วยในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพ้ืนที่ได้เป็นอย่างด ี

ตัวอย่างการด าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่ของผู้ประกอบการ 
1. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
3. บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
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 7. ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายแร่  

 8. ความรับผิดทางแพ่งตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 

กม. จัดท าองค์ความรู้ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ “ของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายแร่” และ 

“ความรับผิดทางแพ่งตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560” ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เผยแพร่บน Facebook : 
KM DPIM และภายในอาคาร กพร. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563  
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 9. การตรวจสอบภายใน : ประเภทการตรวจสอบ  

ตสน. จัดท าองค์ความรู้ เรื่อง “การตรวจสอบภายใน : ประเภทการตรวจสอบ” ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 

เผยแพร่บน Facebook : KM DPIM และภายในอาคาร กพร. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563  
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 10. การให้บริการด้านนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  

กนอ. จัดกิจกรรม KM Day กนอ. 2020 ในรูปแบบออนไลน์ เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การให้บริการ 

ด้านนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง” ผ่านคลิปวีดิโอ เผยแพร่บนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของ 
กพร. ได้แก่ Facebook : KM DPIM/นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน/กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  
YouTube : DPIM Ch  Application Line : dpim-communication รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมตอบค าถาม
ออนไลน์ผ่าน QR Code และมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบค าถามได้ถูกต้องและรวดเร็ว เมื่อวันที่ 3-7 สิงหาคม 
2563  มีผู้ให้ความสนใจรับชมวีดิโอ จ านวน 242 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563)  และมีผู้ตอบแบบส ารวจความ
เข้าใจการให้บริการของ กนอ. จ านวน 22 ราย 

 
 

 
 
 

 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
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KM 2563 | 34 

การให้บริการด้านนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 

1. การให้บริการด้านงานวิเคราะห์  ประกอบด้วย การบริการทดสอบตัวอย่างแร่ โลหะ ธรณีวัตถุและ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ แก่ประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  โดยมี
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ดังนี้ 

(1) Inductively coupled plasma, ICP 
(2) Ion chromatography, IC 
(3) Atomic absorption spectrophotometer, AAS 
(4) X-ray diffraction spectrometer, XRD 
(5) X-ray fluorescence, XRF 

2. การให้บริการด้านงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 (1) การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่เกิดจากครัวเรือนและอุตสาหกรรม

โดยใช้เทคโนโลยีแต่งแร่และเทคโนโลยีโลหวิทยาในการรีไซเคิล ซึ่ง กพร. ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีรี ไซเคิลต้นแบบ และ
ให้บริการเครื่องจักร อุปกรณ์ เพ่ือการวิจัยและพัฒนา โดยภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล
ประกอบด้วยเครื่องจักร และอุปรกรณ์ทั้ง Lab scale และ Pilot scale ที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี   
รีไซเคิล 

 (2) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพแร่  โลหะ และสารประกอบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ประกอบด้วยเครื่องมือส าหรับบดย่อย และคัดแยกทางกายภาพในขั้นต้นก่อนน าเข้าสู่กระบวนการถัดไป เช่น 
เครื่องบดตัวอย่าง เครื่องแยกแร่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องแยกแร่ด้วยไฟฟ้าสถิต โต๊ะสั่น เครื่องลอยแร่ เป็นต้น 

3. การให้บริการด้านอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ โดยในแต่ละปีจะจัดงานสัมมนาวิชาการ การจัด
ฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเผยแพร่ผลงานที่วิจัยและพัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจ และ
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อินโฟกราฟิก  วีดิโอ  บทความ  และ e-Learning  รวมถึง
ให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

4. การให้บริการด้านค าปรึกษา โดยให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพแร่ 
โลหะ สารประกอบ และเทคโนโลยีรีไซเคิล  รวมถึงการลงทุนแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นข้อมูล    
ให้ผู้ประกอบการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในธุรกิจ เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์    
การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

5. การให้บริการด้านจับคู่ธุรกิจ โดยเป็นสื่อกลางในการให้บริการด้านการจับคู่ธุรกิจ เช่น การน าของเสีย
จากอุตสาหกรรมหนึ่งไปเป็นวัตถุดิบให้กับอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา
และต่อยอดธุรกิจต่อไป 

6. การให้บริการด้านสร้างธุรกิจใหม่  โดยให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านนวัตกรรมวัตถุดิบและเทคโนโลยี   
รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
กิจการ เพ่ือขยายผลงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ในวงกว้าง สร้างผู้ประกอบการใหม่ และยกระดับ
ผู้ประกอบการเดิม 
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 11. เทคโนโลยีวิศวกรรมกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง   

 กรณีศึกษา โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เหมืองแมท่าน จังหวดัล าปาง 

กวบ. จัดท าองค์ความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีวิศวกรรมกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง” ในรูปแบบคลิปวีดิโอ 

เผยแพร่บนเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของ กพร. ได้แก่ Facebook : KM DPIM/นายเหมืองน้อยพิทักษ์ชุมชน/
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  YouTube : DPIM Ch  Application Line : dpim-communication 
และจัดกิจกรรมถาม-ตอบผ่านทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563  มีผู้ให้ความสนใจรับชมวีดิโอ 
จ านวน 205 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563)  
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เทคโนโลยีวิศวกรรมกับการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
กรณีศึกษา โครงการระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เหมืองแมท่าน จังหวดัล าปาง 

 
ที่มาและวัตถุประสงค์ 

เหมืองแม่ทานมีลักษณะเป็นบ่อเก็บน้ า มีความลึกประมาณ 200 เมตร  ซึ่งภายในบ่อเหมืองมีน้ าจาก
ธรรมชาติสะสมอยู่ปริมาณมาก ทางส านักงานเหมืองแม่ทาน บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด จึงมีแนวคิดที่จะน า
น้ าในบ่อเหมืองแม่ทาน ขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้พัฒนาระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพ่ือสูบน้ า  
มาใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูเหมือง รวมถึงส่งน้ าให้ชุมชนได้ใช้ในการอุปโภค ทางด้านการเกษตร ในช่วงหน้าแล้ง  

รายละเอียดโครงการ 
• พ้ืนที่โครงการ : 2,400 ตารางเมตร 
• ก าลังการผลิตของแผงโซล่าเซลล์ : 208 กิโลวัตต์ 
• แรงดันสูงสุดของปั้ม : 30 บาร์ 
• ความสามารถในการสูบน้ า : 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

อุปกรณ์ส าคัญในโครงการ 
• แผงโซล่าเซลล์ 520 แผง ก าลังการผลิต : 400 วัตต์ การติดตั้งของแผงท ามุม 15 องศา หันรับ

แสงแดดทางทิศใต้ 
• อินเวอร์เตอร์ 4 ตัว ขนาด : 30 กิโลวัตต์ 
• ปั้มน้ า 4 ตัว ขนาด : 30 กิโลวัตต์ อัตราการไหล : 30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แรงดันสูงสุด :  

218 เมตร 
• ท่ออ่อน 4 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4 นิ้ว ทนแรงดัน : 25 บาร์ ความยาว 200 เมตรต่อเส้น 
• แผงโซล่าเซลล์เป็นแบบโมโนคริสตัลไลน์ เป็นแผงที่ท ามาจากผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว  จุดสังเกตของ

แผงชนิดนี้ จะเห็นเซลล์แต่ละเซลล์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุมและมีสีเข้ม ปั๊มน้ าเป็นปั๊ม
แบบหมุนเหวี่ยง หลายใบพัดแบบแนวตั้ง ใช้ส าหรับการติดตั้งในระบบท่อและการติดตั้งบนฐานราก    

คุณสมบัติของป๊ัม 

• ใบพัดและห้องสูบกลางท าจากสเตนเลส             

• หัวปั๊มและฐานรองท าจาก MATPUMPH (แมสปั๊ม)     

• การเชื่อมต่อท่อเข้ากับตัวปั๊ม ใช้หน้าแปลนเป็นตัวประสานระหว่างท่อทางออกของปั๊มกับท่ออ่อน 

ตัวแปรส าคัญในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 
1. จุดใช้น้ าต้องการปริมาณน้ าเท่าไหร่ 
2. ต้องรู้ความสูงแตกต่างระหว่างแหล่งน้ ากับจุดใช้น้ า 
3. จุดที่ติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ที่ต าแหน่งใด 
4. ขนาดพ้ืนที่ที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีขนาดเท่าไหร่ 
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วิธีดูปั๊ม Pump performance curve  
เราต้องรู้ว่าใช้ความสูงที่เท่าไหร่ ส าหรับเหมืองแม่ทานใช้ความสูงที่ 200 เมตร ถ้าจ่ายกระแสไฟฟ้า

ให้กับปั๊มน้ า 27.5 กิโลวัตต์ ปั๊มน้ าก็จะมีอัตราการไหล 33 คิว ขึ้นอยู่ว่าแผงโซล่าเซลล์สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
ให้ไปขับปั๊มน้ าได้เท่าใด สมมุติว่า แผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดดน้อยลง แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้     
25 กิโลวัตต์ ปั๊มน้ าก็จะมีอัตราการไหลที่ลดลง ที่ 31 คิว  

การท างานของระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
แผงโซล่าเซลล์รับพลังงานจากแสงอาทิตย์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์  เพ่ือแปลง

กระแสไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ อินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าไปขับปั๊มน้ าให้ท างาน แล้วส่ง
น้ าผ่านทางท่ออ่อน 4 เส้น ไปที่เฮดเดอร์ จากเฮดเดอร์ส่งน้ าผ่านท่อ HPDE (เฮช พี ดี อี) ขนาด 10 นิ้ว 
ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร ไปที่บ่อเก็บน้ าบ้านแม่ทาน โดยปั๊มตัวที่ 1 จะติดตั้งวาล์วบริการ ส าหรับส่งน้ าไปยังหอ
กักเก็บน้ าขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือเติมน้ าส าหรับรถบรรทุกน้ า 

ประโยชน์ของโครงการ 
• เป็นการใช้น้ าในบ่อเหมืองให้เกิดประโยชน์ โดยน ามาใช้ในกิจกรรมฟ้ืนฟูเหมือง และส่งน้ าให้

ชุมชนได้ใช้ท าการเกษตร เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง 
• ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการมีน้ าใช้ตลอดปี ท าให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
• ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ าระยะยาว โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แทนการซื้อไฟฟ้าจาก

การไฟฟ้า 
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 12. การออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม  

กบอ. เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรม” ในรูปแบบอินโฟกราฟิก 

เผยแพร่บน Facebook : KM DPIM เมื่อเดือนกันยายน 2563 
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 13. การท าแอลกอฮอล์ ส าหรับล้างมือ  

สรข.1 สงขลา จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การท าแอลกอฮอล์ ส าหรับล้างมือ”      ใน

รูปแบบการสาธิตให้กับเจ้าหน้าที่ของ สรข.1 สงขลา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารส านักงาน สรข.1 
สงขลา  มเีจ้าหน้าทีข่อง สรข.1 สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 5 ราย ร่วมท าแอลกอฮอล์ ส าหรับล้างมือ และ
บรรจุลงในขวดผลิตภัณฑ์ พร้อมแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของ สรข.1 สงขลา และประชาชนที่มาติดต่อราชการ   

ขั้นตอนการท าแอลกอฮอล์ ส าหรับล้างมือ 
1. ใช้รับบิ้งแอลกอฮอล์ (Rubbing Alcohol) หรือแอลกอฮอล์ชนิดเอทิลแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น

บริสุทธิ์อย่างน้อย 91%  การใช้แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นสูง เนื่องจากเมื่อน าไปผสมกับส่วนผสมอ่ืน ๆ จะท า
ให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เบาบางลง หากสามารถใช้แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นสูง 99% ได้ ก็ยิ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรค 

2. ตวงแอลกอฮอล์ 2/3 ถ้วยตวง และเจลว่านหางจระเข้ธรรมดา (หาซื้อได้ทั่วไป) 1/3 ถ้วยตวง 
จากนั้นเทส่วนผสมทั้งสองอย่างลงในชาม ใช้ไม้พายหรือช้อนที่สะอาด และคนผสมให้เข้ากัน 

3. เทส่วนผสมที่ได้ลงในขวดผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สะดวกแก่การใช้งาน  ทั้งนี้ แอลกอฮอล์ ส าหรับล้าง
มือสูตรนี้ หากเก็บพ้นจากแสงแดด จะเก็บนาน 6 เดือนหรือมากกว่า 

ประมวลภาพบรรยากาศกจิกรรม KM “การท าแอลกอฮอล์ ส าหรับล้างมือ” 
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 14. แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดและกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

 15. การก ากับดูแลการประกอบกิจการเกลือสินเธาว์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 

สรข.2 อุดรธานี จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

 1. แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดและ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในรูปแบบ
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของ สรข.2 อุดรธานี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  ณ อาคาร
ส านักงาน สรข.2 อุดรธานี 

  ด าเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบายในการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด 2019 (COVID-19)  แนวทางการใช้งบประมาณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ
หารือร่วมกันเกี่ยวกับอนุบัญญัติต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ฉบับใหม่ที่ยังมีการใช้ระเบียบเก่าในบางเรื่อง 
ที่ กพร. ยังไมม่ีการออกประกาศใหม ่ซึ่งควรมีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยแร่ฉบับใหม่ 

ประมวลภาพบรรยากาศกจิกรรม KM “แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
และการปฏิบัตติามมาตรการของจังหวดัและกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ 19” 
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 2. การก ากับดูแลการประกอบกิจการเกลือสินเธาว์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562  
ในรูปแบบการประชุมชี้แจงในพ้ืนที่ให้กับผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ต าบลบ้านทุ่ง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี   

  ด าเนินการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวกับการประกอบกิจการโรงงานเกลือสินเธาว์ และการสูบหรือน าน้ าเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน ซึ่งหาก
มีก าลังเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือมีคนงานไม่เกิน 50 คน จะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายโรงงาน 
พ.ศ. 2562 

ประมวลภาพบรรยากาศกจิกรรม KM “การก ากับดูแลการประกอบกิจการเกลือสินเธาว์ 
ตามพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2562” 
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 16. ความรู้ทางด้านเหมืองแร่ ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม   

สรข.3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “ความรู้ทางด้านเหมืองแร่ ธรณีวิทยา

และสิ่งแวดล้อม” ในรูปแบบ Open House ต้อนรับคณะนักศึกษาวิชา GEO 1301 ภูมิศาสตร์กายภาพ    
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร
ส านักงาน สรข.3 เชียงใหม่  โดยมีนายจารุกิตติ์ เกษแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว) กล่าวต้อนรับ และมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 14 คน 

การด าเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
1. การรับชมวีดิทัศน์ เรื่อง “โลกของเรา ธรณีวิทยาสัณฐาน หิน ทรัพยากรธรรมแร่ และเทคนิคการ

ทดสอบความแข็งของแร่” 
2. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แร่และหิน พร้อมการบรรยายให้ข้อมูลพ้ืนฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับแร่และหิน 

รวมทั้งความส าคัญและประโยชน์ของแร่ต่อการพัฒนาประเทศและความสะดวกสบายของมนุษย์ที่ได้มาจากแร่  
บรรยายโดย นายวิวัฒน์  โตธิรกุล  นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ  

3. การท ากิจกรรมตรวจแร่อย่างง่าย โดยแนะเทคนิคที่ใช้ในการตรวจแร่และแบ่งกลุ่มเพ่ือหาค่าความ
ถ่วงจ าเพาะของแร่ 

ประมวลภาพบรรยากาศกจิกรรม KM “ความรู้ทางดา้นเหมืองแร่ ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อม” 
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 17. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   

สรข.4 ภูเก็ต จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 

ในรูปแบบการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับข้าราชการของ สรข.4 ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563   
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส านักงาน สรข.4 ภูเก็ต  มีเจ้าหน้าที่ สรข.4 ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 9 ราย 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจระบบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่มีจ านวน
ค่อนข้างน้อย จึงจ าเป็นต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจในการ
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง
เพ่ิมความถูกต้อง รวดเร็ว และลดเวลาในการท างาน  นอกจากนี้ ยังท าให้การด าเนินงานภายในส านักงาน
เป็นไปด้วยความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเจ้าหน้าที่สามารถ
ด าเนินงานและส่งต่องานกันได้โดยไม่ต้องพบปะกันโดยตรง  

ประมวลภาพบรรยากาศกจิกรรม KM “การใช้งานระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์” 
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 18. การเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง

จากการประกอบการเหมืองแร่ให้แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ   

สรข.5 พิษณุโลก จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม

และตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองจากการประกอบการเหมืองแร่ให้แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ”       
ในรูปแบบการจัดนิทรรศการและถ่ายทอดความรู้ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองแร่ ต าบลทุ่งทอง 
อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  มีผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านน้ าดิบ ต าบลทุ่งเสลี่ยม  
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และโรงโม่หินศิลาพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านเขาปูน ต าบลหนองหญ้าปล้อง      
อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สรข.5 พิษณุโลก ประจ าปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนในพ้ืนที่สถานประกอบการและผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องการควบคุมฝุ่นละอองจากการ
ประกอบการเหมืองแร่ และตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาฝุ่นละอองเพ่ือที่จะได้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน 
รวมถึงแนะน าวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ในส่วนของการตรวจวัดค่าปริมาณฝุ่นละออง) และน าผลการ
ตรวจวัดที่ด าเนินการแล้วแจ้งให้ประชาชนในชุมชนรับทราบ  โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองจากการประกอบการเหมืองแร่ อาทิ การรด
น้ าถนนขนส่งแร่เป็นประจ าทุกเช้าและบ่าย  การสร้างแนว Buffer Zone รอบพ้ืนที่ประกอบการเหมืองแร่  
เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบการ  การก าจัดฝุ่นละอองจากการบดแร่ โดยใช้ระบบสเปรย์น้ า    
การออกแบบการระเบิดโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือลดผลกระทบจากการระเบิด 

2. การสาธิตการตรวจวัดฝุ่นละอองโดยใช้เครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
(TSP) และเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) พร้อมให้ประชาชนที่สนใจซักถาม 
ข้อสงสัย 

3. การแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ประกอบการให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการรับทราบ 
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ประมวลภาพบรรยากาศกจิกรรม KM “การเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบ
ปริมาณฝุ่นละอองจากการประกอบการเหมืองแร่ให้แก่ชุมชนรอบสถานประกอบการ” 

 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองแร่ ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์   
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ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563  
 ณ ลานชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านน้ าดิบ ต าบลทุ่งเสลี่ยม  อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และ      

โรงโม่หินศิลาพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านเขาปูน ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอบ้านด่านลานหอย 
จังหวัดสุโขทัย 
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 19. การปฏิบัติงานของ สรข.6 นครราชสีมา   

สรข.6 นครราชสีมา จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ “การปฏิบัติงานของ สรข.6 

นครราชสีมา” ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community  of Practice : CoP)    
ของ สรข.6 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ณ โรงแรม Muaklek Forest อ าเภอหมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี พร้อมจัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของบริษัท ขุมเงินขุมทอง จ ากัด มีเจ้าหน้าที่ 
สรข.6 นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 ราย 

เจ้าหน้าที่นักปฏิบัติของ สรข.6 นครราชสีมา ประกอบด้วย งานธรณีวิทยา งานสิ่งแวดล้อม งานตรวจ
ก ากับ ตลอดจนงานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ทุกส่วนงานมีแนวทางและรูปแบบวิธีการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
ช่วยสนับสนุนเชื่อมโยงให้การด าเนินงานของ สรข.6 นครราชสีมา บรรลุตามวัตถุประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ  
และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ประมวลภาพบรรยากาศกจิกรรมชุมชนนักปฏิบตัิ การปฏิบัติงานของ สรข.6 นครราชสีมา 
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   20. การตรวจประทานบัตรสิ้นอายุ  

 กรณีประทานบัตรที่ 32634/15855 ของนายฮิ้น  เฮงเส็ง จังหวัดกาญจนบุรี 

สรข.7 ราชบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “การตรวจประทานบัตรสิ้นอายุ กรณี

ประทานบัตรที่ 32634/15855 ของนายฮิ้น เฮงเส็ง จังหวัดกาญจนบุรี” ในรูปแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากรุ่นพ่ีที่มีทักษะในการปฏิบัติงานแล้วสู่รุ่นน้องที่ต้องเข้ามา
ปฏิบัติงานใหม่  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานประกอบการของนายฮ้ิน เฮงเส็ง จังหวัดกาญจนบุรี    
มีเจ้าหน้าที่ สรข.7 ราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 9 ราย  

ขั้นตอนการตรวจประทานบัตรสิ้นอายุ 
1. วิศวกรเหมืองแร่ ด าเนินการประสานนัดวัน เวลา กับผู้ประกอบการ (ผู้ถือประทานบัตร/ผู้รับมอบ

อ านาจ) และเจ้าหน้าที่จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าร่วมการตรวจสอบสถานประกอบการ
เหมืองแร่ ซึ่งมีรายละเอียดต้องตรวจสอบตามรายงานการตรวจสอบกรณีครบก าหนดสิ้นอายุประทานบัตร  
ตามแบบ พร.203 ดังนี้ 

 หัวข้อที่ 1 เขียนรายละเอียดข้อมูลประทานบัตรให้ครบถ้วน ตามข้อ 1.1-1.3 
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 หัวข้อที่ 2 เขียนรายละเอียดการตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ประทานบัตรให้ครบถ้วน ตามข้อ 2.1-2.9 
พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ 
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 หัวข้อที่ 3 เขียนรายละเอียดการวางหลักประกัน (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน 

 
  
 หัวข้อที่ 4 เขียนรายละเอียดการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้วตามที่ก าหนดไว้ใน

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน ตามข้อ 4.1-4.3  พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ 

 
 
 หัวข้อที่ 5 เขียนรายละเอียดการปฏิบัติตามแผนผังโครงการท าเหมืองาและเงื่อนไขแนบท้าย

ประทานบัตรให้ครบถ้วน 
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 หัวข้อที่ 6 เขียนรายละเอียดข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน (ถ้ามี) 

 
 
 หัวข้อที่ 7 เขียนรายละเอียดสรุปผลการตรวจสอบให้ครบถ้วนแล้วลงชื่อผู้ตรวจสอบ และลงชื่อ  

ผู้ถือประทานบัตร/ผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตรา กรณีนิติบุคคล 
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2. หลังจากตรวจสอบสถานประกอบการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท าหนังสือเสนอ ผอ.สรข. ลงนาม    
ในหนังสือถึงอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมแนบรายงานการตรวจสอบกรณีครบก าหนดสิ้นอายุประทานบัตร    
(พร.203) และภาพถ่ายประกอบการตรวจสอบ 
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ภาพที่ 3  ทางสาธารณะประโยชน์เดิม 

ภาพที่ 2  หลุม/ปล่อง และบ่อดักตะกอน ภายในเขตประทานบัตร 

ภาพที่ 1  สภาพพ้ืนที่ประทานบัตร และการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่านการท าเหมือง 
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ประมวลภาพบรรยากาศกจิกรรม KM “การตรวจประทานบัตรสิ้นอาย ุ
กรณีประทานบัตรที่ 32634/15855 ของนายฮิ้น  เฮงเส็ง จังหวัดกาญจนบุร”ี 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KM 2563 | 62 

สรุปภาพรวม 
การด าเนินโครงการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับ

ความสนใจและความร่วมมือด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหารของ กพร. 
และหน่วยงานของ กพร. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานของ กพร. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก็ยังคงมุ่งมั่น
ด าเนินกิจกรรม KM อย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม KM ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ อาทิ  การจัดกิจกรรมออนไลน์  การจัดท าองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  QR code  คลิปวีดิโอ  
อินโฟกราฟิก เป็นต้น  จึงท าให้การโครงการจัดกิจกรรม KM ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องประสบความส าเร็จด้วยดี 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
 จากการด าเนินโครงการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ที่ผ่านมาจะพบว่า ผู้บริหารและบุคลากรของ กพร. ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเรียนรู้
เกี่ยวกับองค์ความรู้ของ กพร. ตามแผนปฏิบัติราชการ และภารกิจหลัก/ภารกิจพิเศษ ของ กพร. เพ่ือน าความรู้
ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ การด าเนินกิจกรรม 
KM จึงจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมตาม
สถานการณ์ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง   

 

ข้อเสนอแนะ 
 เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ คนเกิดการพัฒนา ส่งผลให้งานพัฒนา และสุดท้ายก็จะท าให้
องค์การพัฒนาด้วย  ดังนั้น กพร. จึงควรมีการสนับสนุนให้มีการด าเนินโครงการจัดการความรู้ (KM) อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสร้างองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างให้
เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใน กพร. อย่างไม่หยุดนิ่ง ก่อให้เกิด คนพัฒนา งานพัฒนา องค์กรพัฒนา อย่าง
แท้จริง อันจะน าพาไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการจัดการความรู้ นั่นคือ คนเก่งขึ้น องค์กรเก่งขึ้น และเติบโต
อย่างยั่งยืน 


