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The objectives of this study were to investigate the potential, problems and obstacles of local 

administrative organizations in Chon Buri Province in monitoring the compliance with the Environmental 
Impact Assessment (EIA) Reports (Building, Land Allocation, and Community Services) and to suggest 
the guidelines for developing the potential of local administrative organizations in monitoring the 
compliance with the EIA reports to achieve greater efficiency.  Data were collected by interviewing 
officials of local government organizations in Chon Buri Province, officials of Office of Natural Resources 
and Environment, an expert in the comittee of Chon Buri Environmental Impact Assessment, officials of 
the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) and consulting firms 
who have the right to prepare the report.  Data were analyzed using content analysis and SWOT Analysis. 

The major findings indicated that the potential of local government organizations in Chon Buri 
Province in monitoring the compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Reports was 
insufficient.  No plans/projects for monitoring were formulated with no budget and lack of 
materials/equipment in operation. The officials had a negative attitude towards monitoring the compliance, 
and lacked knowledge and understanding of the monitoring process. The proposed guidelines for 
developing the potential of local government organizations include that related agencies such as ONEP,  
Provincial Office of Natural Resources and Environment should support necessary information, act as a 
mentoring organization to  provide advice on the preparation of the project database to prepare 
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plans/projects in requesting budget to support for operations. In addition, trainings should be organized to 
educate officials of local administrative organizations in monitoring projects as required by law.  A network 
should be established to monitor environmental impacts in the area to assist local administrative 
organizations in enforcing the laws and regulations. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 
 ปัจจุบนัจ านวนประชากรมีอตัราเพิ่มสูงขึ้นจากอดีตจ านวนมาก จากขอ้มูลส านกัทะเบียน
กลาง เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พบว่า ประเทศไทยมีจ านวนประชากรสูงถึง 66 ลา้นคน  ซ่ึงจาก
จ านวนประชากรท่ีเพิ่มสูงขึ้ น ท าให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์พิ่มมากขึ้น  จึงท าใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น
ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงการพฒันา
โครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน ไม่ว่าจะปัญหาขยะ น ้ าเสีย 
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน การแย่งชิงทรัพยากร สุขภาพอนามยั  
ปัญหาความขดัแยง้ทางสังคม  
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ทั้งในทางบวกและทางลบจากการพฒันาโครงการหรือกิจการทั้งในระยะก่อสร้าง (เตรียมการ) และ
ระยะด าเนินการ  เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เอกสารหรือรายงานท่ีไดจ้ากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือรายงาน EIA (Environmental Impact 
Assessment : EIA) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีช่วยลด
หรือแกไ้ขปัญหาทางส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการพฒันาโครงการได ้
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีจุดก าเนิดท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1969  
ไดมี้กฎหมายดา้นส่ิงแวดลอ้ม (The National Environmental Policy Act : NEPA) หลงัจากนั้นระบบ
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจึงแพร่หลายมาทางยุโรปตะวนัตก  และในปัจจุบนัหลายๆ 
ประเทศทัว่โลกได้น าวิธีการดังกล่าวไปใช้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่ให้
สูญเสียจากการพฒันาโครงการต่าง ๆ 
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 ในประเทศไทยการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมถูกก าหนดขึ้น 
คร้ังแรกภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518  โดยในปี 
พ.ศ. 2524 มีโครงการหรือกิจการท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 10 
ประเภท และเม่ือปี พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 
ก าหนดให้โครงการหรือกิจการท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 
22 ประเภท  โดยปัจจุบันประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ พ.ศ. 2562 
ปรับปรุงให้โครงการหรือกิจการท่ีตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (IEE)  จ านวน 
2 ประเภท โครงการหรือกิจการท่ีต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
จ านวน 35 ประเภท และโครงการหรือกิจการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนอย่างรุนแรง จ านวน 12 ประเภท ตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพ (EHIA) 
 นอกจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 35 
ประเภทแล้ว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 มาตรา 45  
ในพื้นท่ีใดท่ีได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผงัเมืองรวม เขตผงัเมืองเฉพาะ เขตควบคุม
อาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่ปรากฏว่ามีสภาพปัญหาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มรุนแรงเขา้ขั้นวิกฤตซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขโดยทนัทีและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไม่มีอ านาจตามกฎหมายหรือไม่สามารถท่ีจะท าการแกไ้ขปัญหาได ้ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเข้าด าเนินการเพื่อใช้
มาตรการคุม้ครองอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างตามมาตรา 44 ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
เพื่อควบคุมและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีนั้นได ้ปัจจุบนัพื้นท่ีอ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จงัหวดั
ชลบุ รี  ตามผังเมืองรวมเมืองพัทยาถูกกประกาศเป็นเขตพื้น ท่ีคุ ้มครองส่ิงแวดล้อม ตาม
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  
 ขอ้มูลจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี พบว่า จ านวน
โครงการท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
เบ้ืองตน้และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ชลบุรี มีจ านวนมากกวา่ 1,000 โครงการ และมีแนวโนม้วา่จะมีปริมาณท่ีเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ  เน่ืองจาก
ปัจจุบนัรัฐบาลให้ความเห็นชอบโครงการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ซ่ึงมี
เป้าหมายยกระดบัพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) 
ให้กลายเป็น “World-Class Economic Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และ
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อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีขา้งหนา้ แทนท่ี 
Eastern Seaboard เดิม โดยคาดการณ์ว่าการลงทุนใน EEC จะกระตุน้ให้เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียราว 
5% ต่อปี สร้างการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 100,000 อตัราต่อปี สร้างฐานภาษีใหม่
ไม่ต ่ากว่า 1 แสนลา้นบาทต่อปี ดึงดูดนักท่องเท่ียวกว่า 10 ลา้นคนต่อปี และสร้างฐานรายได้เพิ่ม 
ไม่น้อยกว่า 4.5 แสนลา้นบาทต่อปี จากแผนพฒันาเศรษฐกิจดงักล่าว คาดการณ์ไดว้่าจะท าให้เกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อีกทั้งจะมีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ในพื้นท่ีอย่างมากมาย  ในขณะเดียวกันกลับพบว่า หลังจากท่ีรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญฯ แล้ว หน่วยงานซ่ึงมีอ านาจตาม
กฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่ออายใุบอนุญาต กลบัไม่ไดน้ ามาตรการตามท่ีเสนอไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต หรือต่ออายุ
ใบอนุญาตโดยใหถื้อวา่เป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดตามกฎหมายในเร่ืองนั้น  โดยปัจจุบนัมีโครงการท่ีผ่าน
ความเห็นชอบแลว้ จดัส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ มาท่ีส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานอนุญาต เป็นประจ าปีละ 2 คร้ัง คือ คร้ังแรก
ภายในเดือนกรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงมิถุนายน) และคร้ังท่ี 
2 ภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของ 
ปีก่อน) มีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 5 ของจ านวนโครงการท่ีผา่นความเห็นชอบ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ี
ท าการศึกษาศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอนุญาตท่ีส าคญัในการ
อนุญาระยะก่อสร้างในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าผลการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาให้มี
ความชดัเจนเหมาะสม สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาศกัยภาพ ปัญหาและอุปสรรคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน 
และบริการชุมชน)  
 1.2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรร
ท่ีดิน และบริการชุมชน) ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหาของการศึกษา : การศึกษาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ  รวมทั้งศึกษาปัญหา 
อุปสรรค เพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการติดตามตรวจสอบการการปฏิบติัตามมาตรการท่ี
ก าหนดไวใ้นรายงานฯ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นประชากรท่ีท าการศึกษา : เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
จงัหวดัชลบุรี ท่ีมีการจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองตน้หรือรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม จ านวน 5  แห่ง  (กองช่าง /กองสาธารณสุข)  เจ้าหน้า ท่ีส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี ผูท้รงคุณวุฒิ (คชก.ชลบุรี) เจา้หนา้ท่ีส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา  

1.3.3 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี : ศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี 
1.3.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาท่ีท าการศึกษา : ผูวิ้จยัจะใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานรวมทั้ง

ส้ิน 6 เดือน โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ท าให้ทราบถึงวิธีการปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบ

การปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 
1.4.2 ท าใหท้ราบปัญหา อุปสรรค ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด

ไวใ้นรายงานฯ (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัชลบุรี 

1.4.3 ไดข้อ้เสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ (ด้านอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และ
บริการชุมชน) ไปประยกุตใ์ช ้
 

1.5 ค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีนิยามค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งหลายค า ผูศึ้กษาจึงขอให้นิยามและความหมายเพื่อ
ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ดงัน้ี 
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1.5.1 รายงานฯ หมายถึง รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) ตามพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ซ่ึงเป็นรายงานผลการศึกษา
เพื่อคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในทางบวกและทางลบจากการพฒันาโครงการหรือกิจการ
ทั้ งในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

1.5.2 คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ หมายถึง คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี  ซ่ึงจดัตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบด้วย ผูว้่าราชการจงัหวดัชลบุรี 
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจอนุญาตตาม
กฎหมาย โดยมีผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี ท าหนา้ท่ี
กรรมการและเลขานุการฯ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบรายงานฯ  
ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน  

1.5.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) หมายถึง เมืองพทัยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัชลบุรีท่ีมีโครงการหรือกิจการท่ีตอ้งจดัท า
รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้หรือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

1.5.4 การติดตามตรวจสอบฯ (Monitoring) หมายถึง การก ากับ ควบคุม ดูแล ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของ
หน่วยงานซ่ึงมีอ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาต (องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน) 

1.5.5 รายงาน Monitor หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน)  ซ่ึงโครงการ
ประเภทท่ีเข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA : Environmental 
Impact Assessment) ตอ้งจดัท ารายงาน Monitor ส่งหน่วยงานอนุญาต อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังหรือ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ  

1.5.6 ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน 
และบริการชุมชน) ไดแ้ก่  

- ทรัพยากรมนุษย ์(Man) จ านวนบุคคลากรมีความเพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ  
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- วิธีการติดตามตรวจสอบ (Method) การวางแผน และก าหนดขั้นตอนในการในการ
ติดตามตรวจสอบ 

- งบประมาณ (Money) ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการติดตามตรวจสอบ 

- เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร (Machine) สนับสนุบเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ใน
การติดตามตรวจสอบ 

1.5.7 อาคาร หมายถึง ตึก บา้น เรือน อาคารชุมนุมคน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้ นอย่างอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ โดยมี
วตัถุประสงค์ในการใช้สอยเป็นประเภทโรงแรม ประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (ให้เช่า) ประเภท
อาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) และประเภทจดัสรรท่ีดิน  
 
 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาเก่ียวกบัศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ผูศึ้กษาวิจยัได้
ทบทวนวรรณกรรมโดยรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี การติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หนงัสือเอกสารทางวิชาการ รายงานการประชุม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
และขอ้มูลออนไลน์จากส่ืออิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจยั โดยแบ่งออกเป็น 7 
ประเด็น ดงัน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

2. การติดตามตรวจสอบ (Monitor) 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการติดตาม

ตรวจสอบ 

4. ขอ้มูลการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัชลบุรี 

5. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัศกัยภาพ  

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความรู้เกีย่วกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเกิดขึ้นคร้ังแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือรัฐสภา
ได้ออกกฎหมายว่าด้วยนโยบายส่ิงแวดล้อมของชาติ พ.ศ. 2512 (The National Environmental 
Policy Act of 1969 หรือ NEPA) มีวตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมความปรองดงองระหว่างมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและขจดัความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมสุขภาพและสวสัดิภาพ
ของมนุษย ์(อ านาจ วงศ์บณัฑิต, 2562) และแนวคิดเร่ืองการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
สหรัฐอเมริกาไดแ้พร่หลายไปยงัประเทศต่าง ๆ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการ
ศึกษาส่วนหน่ึง  เพื่อประกอบการตดัสินใจในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ หรือไม่ แต่ใน
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บางคร้ังผูมี้อ  านาจตดัสินใจอาจเลือกด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งผลกระทบมากกว่าก็เป็นได ้
หากเป็นการก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งปัจจยัและความจ าเป็นต่างๆ ท่ีน ามาพิจารณาร่วมดว้ย 

2.1.1 ความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ผูศึ้กษาได้รวบรวมความหมายของการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากนกัวิชาการ สถาบนั หน่วยงานต่างๆ ไวด้งัน้ี 
 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
ได้ให้ความหมาย “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและ
ประเมินผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐ
จะอนุญาตใหมี้การด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ
อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดย
ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ดงักล่าว ผลการศึกษาเรียกวา่ รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 กล้า มณีโชติ และไกรชาติ ตันตระการอาภา (2557) ได้ให้ความหมายของการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในทางบวก
และทางลบจากการพฒันาโครงการหรือกิจการทั้งในระยะก่อสร้าง (เตรียมการ) และระยะเปิด
ด าเนินโครงการหรือกิจการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เอกสารหรือรายงานท่ีไดจ้ากการการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เรียกวา่ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือรายงาน EIA 
 Munn (1979) และ Canter (1996) (อา้งถึงในฉตัรชยั รัตนชยั, 2553) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA หมายถึง 
กระบวนการวิเคราะห์ ท านาย และประเมินขนาดและความส าคัญของผลกระทบของกฎหมาย 
นโยบาย โครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของมนุษยท่ี์อาจมีต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั และ
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการลด ป้องกนั และติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
การน าเสนอขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถส่ือสารเป็นท่ีเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 
 The American National Policy Act (1980 อา้งถึงใน กนกพร สวา่งแจง้, 2542) ไดใ้ห้
ความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวว้่า “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็น
ระบบของกรรมวิธีซ่ึงเก่ียวขอ้งกับปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านส่ิงแวดล้อม 
ประกอบดว้ย (1) การน าเสนอวตัถุประสงค์ของการพฒันา (อนัอาจส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม) (2) การ
เสนอสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีไดรั้บผลกระทบ (3) การประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบท่ี
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อาจเกิดขึ้น (4) การออกข้อก าหนดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม (5) การเฝ้าระวงัการเปล่ียนแปลง
ส่ิงแวดลอ้ม (6) การจดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ” 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2564 ให้
ความหมายว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment; EIA) คือ 
กระบวนการศึกษาและประเมินผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการ
ด า เ นินการใดของ รัฐห รือ ท่ี รั ฐจะอนุญาตให้ มี ก ารด า เ นินการ ท่ี อาจ มีผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบดงักล่าว ผลการศึกษา เรียกวา่ รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ  (UNEP, 1988 อ้างถึงใน จันทนา  
อินทปัญญา, 2552) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า “เป็นกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบท่ีใช้ท านายผล
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีตามมาจากโครงการพฒันาท่ีส าคญัหรือขนาดใหญ่ โครงการดงักล่าว เช่น เขื่อน
ไฟฟ้าพลงัน ้า โรงงานอุตสาหกรรม การชลประทาน หรือท่าเรือ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
จะมุ่งไปท่ีประเด็นปัญหา ความขดัแยง้ หรือขอ้จ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินโครงการ รวมทั้งการตรวจสอบโครงการซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดอนัตรายต่อประชาชนต่อถ่ิน
ท่ีอยู่อาศัยและวิถีชีวิตของประชาชน หรือต่อการพฒันาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงกันและเม่ือท านาย
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแล้วจะแจกแจงมาตรการเพื่อลดปัญหาและเสนอวิธีการท่ีจะปรับปรุง
โครงการใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของโครงการต่อไป” 
 จากความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้ใน
การศึกษาผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ใช้หลกัวิชาการคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม 
หรือการพฒันาโครงการ วิเคราะห์ปัญหาความขดัแยง้หรือขีดจ ากัดดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อหาแนวทางพฒันาโครงการท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีให้มากท่ีสุด และเสนอ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ น หรือให้เกิดขึ้ นน้อยท่ีสุด โดยมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าสูงสุด  

2.1.2 กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
 ฉัตรไชย รัตนไชย , 2553 ได้ท าการศึกษากระบวนการวิ เคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มทางเทคนิคไวด้งัน้ี 
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(1) Screening ไดแ้ก่ การพิจารณากลัน่กรองวา่โครงการหรือกิจการใดบา้งท่ีควรจะ

ใหมี้การศึกษา EIA แต่ละประเทศจะมีวิธีการต่าง ๆ กนั ส าหรับประเทศไทยขั้นตอนน้ีไดถู้กบญัญติั

ไวใ้นกฎหมายอยา่งชดัเจน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม (ต่อมางานส่วนน้ี

อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544) 

ซ่ึงมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการก ากับดูแลเก่ียวกับเร่ืองการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้

ก าหนดรายการ (Prescribed list) ว่ามีโครงการหรือกิจกรรมประเภทและขนาดใดบ้างท่ีต้องมี

การศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

(2) Scoping ไดแ้ก่ การก าหนดกรอบการศึกษา ทั้งในมิติของพื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย 

และประเด็นส าคญั ท่ีควรเน้นในการศึกษา เพื่อให้สามารถตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ 

เป็นตน้ว่าโครงการน้ีก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบอะไรบา้ง มีขนาดและความ

รุนแรงแค่ไหน เช่นอาจก าหนดให้การศึกษาครอบคลุมเร่ือง “คุณภาพน ้ าในคลอง 5 สายใกลเ้คียง

พื้นท่ีโครงการ” หรือ “ผลกระทบทางสังคมในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยเนน้กลุ่มสตรีและเด็ก” เป็นตน้  

กรอบการศึกษาท่ีก าหนดควรให้เหมาะสมกบัประเภท ขนาด และท่ีตั้งของโครงการ การก าหนด

กรอบการศึกษาท่ีดีจะช่วยให้สามารถทุ่มเท การลงทุน ก าลงัคน และเวลา ซ่ึงมกัมีอยู่จ  ากดั ให้กบั

ประเด็นท่ีมีความส าคญัเท่านั้น 

  หลงัจากได้ก าหนดกรอบการศึกษาแลว้ ขั้นต่อไปคือการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไดแ้ก่การศึกษาเพื่อตอบค าถามต่อไปน้ี 

- โครงการหรือกิจกรรมพฒันาจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบา้ง 

- ขอบเขตของผลกระทบ จะมากนอ้ยแค่ไหน 

- ผลกระทบเหล่านั้นส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

- เราจะท าอะไรกบัผลกระทบดงักล่าวไดบ้า้ง 

- จะท าอย่างไร จึงจะสามารถส่ือให้ผู ้มีอ  านาจในการตัดสินใจทราบถึง

ผลกระทบและมาตรการต่างๆ ท่ีควรท า 

(3) Identification ได้แก่ การะบุประเด็นผลกระทบ ขั้นตอนการระบุประเด็น

ผลกระทบน้ี จะเป็นการเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละประเด็น ตลอดจนระบุตวัแปรท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์สังเคราะห์แล้ว สามารถตอบค าถามท่ีต้องการได้ ซ่ึงอาจท าโดยอิงการศึกษา
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ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั หรือโดยการส ารวจสอบถามทั้งฝ่าย

ผูส้ร้างผลกระทบและฝ่ายผูรั้บผลกระทบในโครงการนั้น ๆ หรืออาจใช้เคร่ีองมือต่าง ๆ เช่น เช็ค

ลิสท ์ตารางเมทริกซ์ โครงข่าย หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

(4) Prediction ได้แก่ การท านายผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในขั้นตอนน้ีผูศึ้กษา

จะตอ้งพยายามอธิบายลกัษณะของ เหตุและผล ของผลกระทบ ขนาดและมิติอ่ืน ๆ ของผลกระทบ

อย่างชดัเจน เป็นรูปธรรม และเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ีรวมทั้งผลกระทบโดยตรงและผลกระทบ

ต่อเน่ือง ซ่ึงบางอย่างอาจเกิดจากหลายสาเหตุ การท านายอาจให้ค  าตอบเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิง

คุณภาพ ขึ้นอยูก่บัลกัษณะของผลกระทบ 

(5) Evaluation ได้แก่ การประเมินผลกระทบ โดยใช้ผลจากค าท านายใน

ขั้นตอนท่ี 4  ประกอบการวินิจฉยั ซ่ึงโดยทัว่ไปอาจใชวิ้ธีการดงัน้ี 

- อิงกบับทบญัญติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ค่ามาตรฐาน หรือหลกัวิชาการ  

- อิงกบัเกณฑต์่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้เช่น เขตป่าสงวน ชนิดพนัธุ์ท่ีหายาก 

- อิงกบันโยบายรัฐบาล หรือ ชุมชน หรือ วิถีชีวิต 

- อิงกบัการยอมรับของชุมชน และสังคมทัว่ไป 

(6) Mitigation ได้แก่ การก าหนดมาตรการป้องกันผลกระทบ ซ่ึงก็คือการ

ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัแกไ้ขหรือบรรเทาผลกระทบอนัอาจเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมี 2 แบบ คือ มาตรการแบบโครงสร้าง (Structural measures) กล่าวคือ มีการลงทุน

สร้างส่ิงก่อสร้างหรือถาวรวตัถุเพื่อป้องกนัแกไ้ขหรือบรรเทาผลกระทบ และมาตรการแบบไม่ใช้

โครงสร้าง (Non – structural measures) ซ่ึงหมายถึง การใช้นโยบาย แนวทางปฏิบติั เพื่อบรรเทา

ผลกระทบ มาตรการแบบแรกมกัจะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากกว่า และส่วนใหญ่มกัตอ้งด าเนินการทั้ง 

2 แบบร่วมกนั นอกจากน้ี ยงัมีผลกระทบบางรูปแบบ ซ่ึงไม่สามารถหามาตรการป้องกนัแกไ้ขท่ีเป็น

รูปธรรมได ้เช่น ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่ีโครงการอาจท าให้พื้นท่ีชนบทเปล่ียนแปลงไปสู่ความ

เป็นเมือง ท าให้สังคมเกษตรกรรมเปล่ียนไปเป็นสังคมอุตสาหกรรม การสร้างงานท่ีส่งผลกระทบ

ต่อวิถีชีวิต วฒันธรรม และคุณค่าทางสังคม ผลกระทบรูปแบบเหล่าน้ีจะตอ้งน ามาผ่านกระบวนการ

ปรึกษาชุมชน เพื่อให้ชุมชนชัน่น ้ าหนกั ผลดี-ผลเสีย และประเมินดูว่าเป็นส่ิงซ่ึงยอมรับไดห้รือไม่ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลกระทบทางบวกอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีแก่ชุมชน 
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(7) Monitoring ได้แก่ การเฝ้าติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของมาตรการป้องกันแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ

ขณะเดียวกนัก็เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของการท านายและประเมินผลกระทบดว้ย 

กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ควรจะเป็นกระบวนการท่ีด าเนินไป

อย่างต่อเน่ือง ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ควรถูกน ามาวิเคราะห์เพื่อทบทวนผลการท านาย

และประเมินผลกระทบ เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกันแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบใหม่ให้

เหมาะสม เพื่อให้การด า เนินงานของโครงการหรือกิจกรรม เป็นไปโดยมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้มและสังคมนอ้ยท่ีสุด 

ในประเทศไทยการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เป็นไป

ตามขั้นตอนท่ีถูกบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2535 ส่วน

ท่ี 4 การท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาตร 46 ถึง มาตรา 51 โดยคณะกรรมการ

ผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม

แห่งชาติเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โครงการของเอกชนและโครงการท่ีไม่

ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และโครงการ

ร่วมกับเอกชนซ่ึงเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ขั้นตอนการพิจารณารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงัแสดงในภาพท่ี 2.1-2.2 
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ผูด้  าเนินการ/ผูข้ออนุญาต 

สผ. เจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาต 

สผ.ตรวจสอบรายงาน (15 วนั) 

สผ.พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองตน้ (15 วนั) 

คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ พิจารณา (45 วนั) 

รายงานไม่ถูกตอ้ง/
ขอ้มูลไม่ครบถว้น 

รายงานถูกตอ้ง/ขอ้มูล
ครบถว้น 

เจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจ
อนุญาตน ามาตรการ
ท่ีก าหนดไวใ้น

รายงานไปก าหนด
เป็นเง่ือนไขในการ

อนุญาต 

ไม่เห็นชอบ 

ผูด้  าเนินการ/ผูข้ออนุญาต 
 

เสนอรายงานฉบบัแกไ้ข (180 
วนั) กรณีไม่แกไ้ขรายงาน 

ภายใน 180 วนั คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ พิจารณา (30 วนั) 

อุทธรณ์ภายใน 90 วนั ผูด้  าเนินการ/ผูข้ออนุญาต 
 

ห็นชอบ 

ห็นชอบ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.1 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับโครงการหรือ
กิจการท่ีตอ้งได้รับอนุญาตจากทางราชการ และโครงการหรือกิจการท่ีไม่ต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2562 

เสนอรายงาน EIA 

น ากลบัเขา้สู่
กระบวนการ
พิจารณาใหม่ 

ไม่เห็นชอบจบกระบวนการ
พิจารณารายงานฯ 
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ภาพท่ี 2.2 ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับกรณีโครงการ
หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ซ่ึงตอ้งเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2562 
 
 

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐร่วมกบัเอกชน 

จดัท ารายงานตั้งแต่ระยะท าการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการ 

คณะกรรมการผูช้  านาญการฯ 
(คชก.) 

สรุปความเห็นของคชก. 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 

เสนอความเห็นประกอบ 

คณะรัฐมนตรี 

พิจารณา 

บุคคล/สถาบนั ท าการศึกษา และเสนอ
รายงาน หรือความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 
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2.2 การติดตามตรวจสอบ (Monitor) 
 ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนั้น โครงการหรือกิจการจะตอ้งมีการก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอนั
เกิดจากการด าเนินโครงการหรือกิจการนั้น การติดตามตรวจสอบจะท าให้ทราบถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเร่ิมแรก เป็นขอ้มูลส าคญัท่ีช่วยให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ
ป้องกนัหรือลดผลกระทบก่อนท่ีจะสายเกินไปได ้อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลส าคญัในการตดัสินใจด าเนิน
โครงการหรือกิจการต่อเน่ือง หรือโครงการอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัได ้

2.2.1 ความรู้เกีย่วกบัการตรวจติดตามตรวจสอบ 
 ส านักนโยบายและแผน ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความหมายไว้การติดตาม 
(Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) ไวด้งัน้ี “การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัน าเขา้ (Input) การด าเนินงาน (Process) และผลการ
ด าเนินงาน (Output) เก่ียวกับโครงการ เพื่อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback System) ส าหรับการ
ก ากบั ทบทวน และแกไ้ขปัญหาขณะด าเนินโครงการ”   
 หลักการติดตามโครงการ  การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการ
บริหารงาน เพื่อตรวจสอบการ ด าเนินงานท่ีจะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว ้โดยรวบรวมขอ้มูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย 
วิธีการ ผลการปฏิบติังาน แลว้น ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข และ
เพื่อให้ไดผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบ
การด าเนินงาน/โครงการ ให้ด าเนินงานแลว้เสร็จ  ตามเวลา  และการติดตามผลนั้นจะตอ้งด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตลอดห้วงเวลา การด าเนินงาน/โครงการ อาจจะติดตามผลประจ าทุก
เดือน 1 เดือน 3 เดือน หรือตามความเหมาะสมใน การเร่งรัดงาน เป็นตน้   
 ความส าคญัการติดตามผลจะมุ่งเนน้ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัของโครงการ ดงัน้ี    
 1. ผลการปฏิบติังาน (ของผูรั้บผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบดูว่าไดป้ฏิบติั 
ตามระยะเวลาท่ีแผนไดก้ าหนดไวห้รือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน    
 2. ผลการใช้ปัจจยัหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบดูว่าโครงการ ได้รับปัจจยั 
หรือทรัพยากรทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือไม่    
 3. ผลการด าเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบดูว่าไดผ้ลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไวห้รือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง ทั้งในดา้นแผนงานและขั้นปฏิบติังาน  
 วตัถุประสงคก์ารติดตามโครงการ  
 1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผน  
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 2. เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการด าเนินงาน  
 3. เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
การติดตามเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลซ่ึงโดยทัว่ไปกระท าไดห้ลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวม
ขอ้มูลจากผูด้  าเนินงานโดยตรง/การสอบถามผูด้  าเนินโครงการ หรือผูใ้หด้ าเนินการจดัส่งขอ้มูล ตาม
แบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือด าเนินการทั้ ง 2 วิธี ควบคู่ไปกับการไปดูสถานท่ีปฏิบัติการ 
หลงัจากเก็บและรวบรวมขอ้มูลไดแ้ลว้ จะน ามาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกบัเป้าหมาย 
เพื่อประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีป ญหาอุปสรรคหรือไม่ หากมีปัญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบติังาน
ตามแผน (Implementation)  จะไดน้ ามาใช้ประโยชน์หรือน าไปปรับปรุงแก้ไขจดัท ารายงานเป็น
ระบบและต่อเน่ือง 

2.2.2 แนวทางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานฯ  
 มาตรา 50 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ก าหนดไวว้่า เม่ือคณะกรรมการผูช้  านาญการใหคว้ามเห็นชอบรายงานฯ ให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่อใบอนุญาต น ามาตรการท่ีเสนอ
ไวใ้นรายงานไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนญุาตโดยใหถื้อว่าเป็นเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวตา้มกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย เช่น พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ.โรงงาน เป็นตน้ 
 แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายให้โครงการท่ีได้รับความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ แต่ยงัพบว่ามีหลาย
โครงการไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ หรือปฏิบัติตามไม่ครอบคลุมทุกด้าน ท่ีก าหนดไว้ใน
รายงาน ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (อา้งถึงใน การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม, กลา้ มณีโชติ และไกรชาติ ตนัตระการอาภา) เสนอแนะแนวทางไวด้งัน้ี 

1) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จดัจ้าง

หน่วยงานกลาง (Third party) ซ่ึงมีบุคลากรและอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐาน พร้อมท าการ

ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบท่ีก าหนดไวใ้นรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยส านกังานจะก ากบัดูแลทุกโครงการซ่ึงโครงการต่าง ๆ ควร

มีระบบบนัทึกขอ้มูลและจดัท ารายงานผลทุกคร้ัง พร้อมใหต้รวจสอบไดต้ลอดเวลา 

2) เจา้ของโครงการจดัท ารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โดยให้บริษทัท่ีปรึกษาท่ีจดทะเบียนห้องทดลองและไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานราชการ ท าการ
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ตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีก าหนดไวใ้นรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทุกประเด็น เพื่อส่งให้ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพิจารณา ตลอดจนหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกับ

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนในทอ้งถ่ินท าการติดตามตรวจสอบร่วมกนั 

2.2.3 การวางแผนงาน/โครงการติดตามตรวจสอบฯ  
สัญญา เคณาภูมิ และเสาวลกัษณ์ โกศลกิตติอมัพร, 2560 ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบั

การวางแผนและการบริหารแผนไวว้่า การวางแผนเป็นงานหลักและส าคัญในการบริหารของ

หน่วยงานในทุกระดับ เน่ืองจากเป็นตัวก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีด าเนินการ การวางแผนมี

ความส าคญัต่อการด าเนินงานหลายประการ ไดแ้ก่ เป็นหนา้ท่ีอนัดบัแรกของผูบ้ริหาร เป็นแนวทาง 

ปฏิบติัท่ีส าคญัน าไปสู่ความส าเร็จของงาน เป็นตวัก าหนดทิศทางขององค์การ ท าให้ทุกคนใน

องคก์ารทราบความมุ่งหมายขององคก์ารอยา่งชดัเจน ช่วยใหม้องเห็นภาพ อนาคต ช่วยใหต้ดัสินใจ

อย่างมีเหตุผล ช่วยให้ทุกคนในองคก์ารปรับตวัรองรับส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยให้ตระหนกัถึง

ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ช่วยควบคุมท าได ้โดยอาศยัการวดัผลส าเร็จตามแผนงาน และตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของนโยบายปัจจุบนั และช่วยขยายขอบเขตของการคิดของผูบ้ริหารและช่วยบริหาร

คล่องตวัดีขึ้น 

2.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
2.3.1 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
  มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินการ ถา้การนั้น
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วน
ไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง รัฐตอ้งด าเนินการให้มี
การศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และ
จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อ
น ามาประกอบการพิจารณา ด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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2) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม 
 มาตรา 48  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให ้
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให ้
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ดด าเนินการเป็น
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใด 
ของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรง ซ่ึงผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตตอ้งจดัท า 
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ  
ส่ิงแวดล้อมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนด โดยจะก าหนดให้แตกต่างกันตามประเภทหรือขนาดของ
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการก็ได ้และอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยสาระส าคญัเก่ียวกบั
รายละเอียดโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน การประเมิน
ทางเลือกในการด าเนินการ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือ
กิจการหรือการด าเนินการทั้งทางตรงและทางออ้ม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการป้องกนัแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการชดเชยเยียวยาความ
เดือดร้อนหรือเสียหาย 
 การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการหรือกิจการ
หรือการด าเนินการของรัฐหรือท่ี รัฐจะอนุญ าตให้ผู ้ใดด า เนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อ  
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใด 
ของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู ้ด าเนินการหรือผู ้ขออนุญาตต้อง
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู ้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนดเป็นการเพิ่มเติมจากท่ีตอ้งด าเนินการตาม
วรรคสองดว้ย 
 ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ 
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหน่ึงทุกรอบระยะเวลา
หา้ปีหรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นจะด าเนินการใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
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 จากข้อกฎหมายได้ให้อ านาจรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐ
หรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผูใ้ดด าเนินการ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน แนวทาง และรายละเอียด
ในการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไว ้2 ประเภทหลกั ๆ ไดแ้ก่ โครงการท่ีตอ้ง
เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และโครงการท่ีไม่ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51/1 
 มาตรา 49 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีต้องจดัท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของ 
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการร่วมกบัเอกชนท่ีตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบ
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้น จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่
ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ และเสนอต่อ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ใน
การพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้มีความเห็นของ
คณะกรรมการผูช้  านาญการประกอบการพิจารณาดว้ย 
 กรณีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีตอ้งจัดท ารายงานการประเมินผล  
กระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของ
รัฐท่ีไม่ตอ้งเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ให้ 
หน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการนั้นจดัท าและเสนอ 
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรา 50 และมาตรา 51/1 ดว้ยโดยอนุโลม 
 มาตรา 50 ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ีต้องจดัท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 48 เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการท่ี 
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายก่อนเร่ิมการก่อสร้างหรือด าเนินการ ให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้อ 
อนุญาตเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมายนั้น และต่อส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงาน
ของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ในการเสนอ



20 

รายงานดงักล่าวอาจจดัท าเป็นรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีก าหนดตามมาตรา 48 วรรคสองก็ได ้
 ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตส าหรับโครงการหรือ 
กิจการหรือการด าเนินการตามวรรคหน่ึงไวจ้นกว่ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจะ
ได้รับความเห็นชอบหรือถือว่าได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการ และได้รับ
หนงัสือแจง้ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวจากส านกังานนโย
บายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
 ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงาน 
ของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนตรวจสอบรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีเสนอมา หากเห็นว่ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมนั้นมิได้จัดท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรา 48 วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือมีเอกสารไม่ครบถว้น ให้ส านกังานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนแจง้ให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตท่ีเสนอ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีได้รับรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนั้น 
 ในกรณีท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือ 
หน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าท่ีแทนเห็นว่า 
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มได้จดัท าถูกตอ้งและมีเอกสารครบถว้น หรือได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานของรัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนพิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองต้นเก่ียวกับรายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่ว ันท่ีได้รับรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนั้นเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณาต่อไป 
 มาตรา 51/1  ให้คณะกรรมการผู ้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล 
กระทบส่ิงแวดลอ้มให้แลว้เสร็จภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอ้มจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือหน่วยงานของ
รัฐตามท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ถ้าคณะกรรมการ 
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ผู ้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการ  
ผูช้  านาญการใหค้วามเห็นชอบ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้อ  
อนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมใหม่ตามแนวทาง 
รายละเอียด ประเด็นหรือหัวขอ้ท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการก าหนดภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบั 
แต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ มิฉะนั้นใหถื้อวา่ผูด้  าเนินการหรือ
ผูข้ออนุญาตไม่ประสงค์จะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และให้ถือว่าจบ 
กระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่ตดัสิทธิท่ีผูด้  าเนินการหรือผู ้
ขออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหม่ตามมาตรา 50 
 เม่ือผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตไดเ้สนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงไดท้ าการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือได้จดัท าใหม่แลว้ ให้คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณาให้แลว้
เสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีได้รับรายงานดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการผูช้  านาญการมิได้
พิจารณาให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผูช้  านาญการให้ความ
เห็นชอบ 
 ในกรณีคณะกรรมการผูช้  านาญการไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผล 
กระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอตามวรรคสาม ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผล 
กระทบส่ิงแวดลอ้มแต่ไม่ตดัสิทธิท่ีผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตจะเสนอรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มใหม่ตามมาตรา 50 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูช้  านาญการให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ความเห็นของคณะกรรมการผูช้  านาญการใหเ้ป็นท่ีสุด 
 เม่ือคณะกรรมการผูช้  านาญการให้ความเห็นชอบโครงการ หรือถือว่าได้รับความ
เห็นชอบโครงการแลว้ ให้เจา้หน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ามาตรการท่ีก าหนดไวใ้น
รายงานไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายใุบอนุญาต โดยถือวา่เป็นเง่ือนไขตามท่ี
ก าหนดไวต้ามกฎหมายนั้นด้วย และในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมี
อ านาจอนุญาตน ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานไปพิจารณาก าหนดเป็น
เง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายใุบอนุญาตดว้ย 

3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี พ.ศ. 
2563 
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 ขอ้ 2 ในประกาศน้ี “แนวชายฝ่ังทะเล”  หมายความว่า  แนวท่ีน ้ าทะเลขึ้นสูงสุด
ตามปกติทางธรรมชาติ  
 ข้อ 3 ให้พื้นท่ีท่ีได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผงัเมืองรวม  และเขต   
ควบคุมมลพิษของอ าเภอบางละมุงและอ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี  ดงัต่อไปน้ี  เป็นเขตพื้นท่ีท่ีให้
ใชม้าตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี    
 ขอ้ 11 ในพื้นท่ีตามขอ้ 4 นอกจากตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศ
น้ีแล้ว ก่อนการด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ให้จัดท าและเสนอรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้หรือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี ต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และระเบียบปฏิบติัท่ี
ก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ 

(ก) โรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม อาคารอยูอ่าศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ย

การควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลเกิน

กว่า 50 เมตร ซ่ึงมีจ านวนห้องวพกัตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือมีพื้นท่ีใช้สอยของทุกอาคาร

ดงักล่าวรวมกนัตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร 

(ข) กิจการท่ีน าบา้นพกัอาศยัท่ีมีจ านวนห้องพกัตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือ

ห้องแถว ตึกแถว หรือบา้นแถว ท่ีมีจ านวห้องพกัตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลง

เดียวกนัหรือติดต่อกนั ไปใหบ้ริการเป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

(ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดว้ยสถานพยาบาล ท่ีมีเตียง

ส าหรับผูป่้วยไวค้า้งคืนตั้งแต่ 10 เตียง ถึง 29 เตียง 

(ง) การจัดสรรท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน ท่ีมีจ านวนแปลท่ีดินตั้งแต่ 30 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง หรือมีเน้ือ

ท่ีตั้งแต่ 1.8 ไร่ แต่ไม่เกิน 100 ไร่ 

(จ) ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 100 ตนักรอส แต่ไม่ถึง 

500 ตนักรอส หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 20 เมตร แต่ไม่ถึง 100 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมของท่า

เทียบเรือตั้งแต่ 200 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 

(ฉ) ท่าเทียบเรือส าราญและกีฬาท่ีสามารถรองรับเรือไดต้ั้งแต่ 5 ล า แต่ไม่ถึง 50 

ล า หรือมีพื้นท่ีตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 
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(ช) ทางหลวงตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง ท่ีก่อสร้างบนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั

ตั้งแต่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 25 

(ซ) สถานท่ีท่ีใชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการก าจดัไม่เกิน 50 ตนัต่อวนั 

(2) การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

(ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ย

การควบคุมอาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด ท่ีอยูห่่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่เกิน 

50 เมตร หรืออยูห่่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน 50 เมตร กรณีท่ีเกาะนั้นไม่มีชายฝ่ังทะเล 

(ข) กิจการท่ีน าบา้นพกัอาศยัท่ีมีจ านวนห้องพกัตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือห้องแถว 

ตึกแถว หรือบา้นแถว ท่ีมีจ านวนหอ้งพกัตั้งแต่ 80 หอ้งขึ้นไป ท่ีอยูใ่นท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือติดต่อกนั 

ไปใหบ้ริการเป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม 

(ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล ท่ีมีเตียง

ส าหรับผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป 

(ง) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ท่ีก่อสร้างบนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั

เกินกวา่ร้อยละ 25 หรือบนพื้นท่ีท่ีมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางเกินกวา่ 80 เมตร 

(จ) สถานท่ีท่ีใชใ้นการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการก าจดัเกิน 50 ตนัต่อวนั 

2.3.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม 
 กฎหมายก าหนดให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตท่ีได้รับอนุญาตแลว้ ตอ้งจดัท า
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
เสนอต่อเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติก าหนด  โดยให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจ
อนุญาตรวบรวมน าส่งให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดรวบรวมส่งให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มรวบรวมและจดัท ารายงานผลการปฎิบติัตามมาตรการ พร้อมขอ้เสนอแนะเสนอต่อ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 51/5  
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 มาตรา 51/5  เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการ 
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตท่ีไดจ้ดัท ารายงานการประเมินผล 
กระทบส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินการแลว้ จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ี 
ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตอย่าง 
น้อยปีละหน่ึงคร้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนด 
 ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตรวบรวมรายงานท่ีได้รับตามวรรคหน่ึงส่งให้ 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในเขตทอ้งท่ีนั้น หรือส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวนันบัแต่วนั
ไดรั้บรายงาน 
 ให้ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวบรวมรายงาน 
ตามวรรคสองและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะและ
ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 อ านาจ วงศ์บณัฑิต (2562) กล่าวถึงผูท่ี้มีบทบาทในการบงัคบัให้เป็นไปตามมาตรการ
ต่างๆ ท่ีอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มได้แก่เจา้หน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมาย เช่น ผูมี้อ  านาจออกใบอนุญาตก่อสร้าง ผูมี้อ  านาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
เป็นตน้ เน่ืองจากมาตรา 51/3 ให้ผูมี้อ  านาจดงักล่าวน าเง่ือนไขท่ีปรากฎในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย เม่ือผูป้ระกอบการ
ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในรายงานยอ่มถือวา่เป็นการปฏิบติัผิดเง่ือนไขตามกฎหมายนั้นดว้ย 

2.3.3 บทลงโทษ 
1) การหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงาน 

 มาตรา 51/5 วรรคส่ี ก าหนดไวว้่า ในกรณีท่ีปรากฏว่าผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาต

ผู ้ใดหลีกเล่ียงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 51/3 ให้ส านกังาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้

อ  านาจอนุญาตให้มีการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบงัคบัให้ผูด้  าเนินการ หรือผูข้ออนุญาตปฏิบติั

ตามมาตรการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการ

สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจ
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อนุญาต แลว้แต่กรณี แจง้ผลการด าเนินการให้ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มทราบภายในระยะเวลาเกา้สิบวนั 

 ตามมาตรา 51/5 วรรคส่ี พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จะเห็นไวว้่ากฎหมายให้อ านาจแก่เจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจ

อนุญาตตามกฎหมายในการก ากับดูแลโครงการและด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้

ผูด้  าเนินการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และให้

แจ้งผลการด าเนินการให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบ

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงไม่ไดใ้ห้อ านาจแก่พนักงานเจา้หน้าท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีในการ

บงัคบัใชก้ฎหมาย 

2) การไม่น าส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงาน 
 มาตรา 51/5  เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการ 
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตท่ีไดจ้ดัท ารายงานการประเมินผล 
กระทบส่ิงแวดลอ้มซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้ด าเนินการแลว้ จดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ี 
ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตอย่าง 
น้อยปีละหน่ึงคร้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติประกาศก าหนด 
 มาตรา 101/2 ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตผูใ้ดไม่น าส่งรายงานผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามมาตรา 51/5 วรรคหน่ึง
ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
 จากมาตรา 51/5 กฎหมายก าหนดให้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตซ่ึงไดรั้บอนุญาต
ให้ด าเนินการแล้ว ต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในร ายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเสนอต่อเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีประกาศก าหนดไว ้ ซ่ึงถา้ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตไม่น าส่งรายงาน
ผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแก่เจา้หน้าท่ี
ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบญัญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 101/2 ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงลา้นบาท 
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 ทั้งน้ี ตามมาตรา 110/2 บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว 
หรือเป็นความผิดท่ีมีโทษปรับหรือจ าคุกไม่เกินสองปี ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจ
เปรียบเทียบได ้
 ในกรณีท่ีพนกังานสอบสวน เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ หรือพนกังาเจา้หนา้ท่ีพบว่า 
บุคคลใดกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง และบุคคลนั้นยนิยอมให้เปรียบเทียบ ใหพ้นกังานสอบสวน 
เจา้พนกังานควบคุมมลพิษ หรือพนกังาเจา้หนา้ท่ีแลว้แต่กรณี ส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบ
ภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีบุคคลนั้นแสดงความยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบ 
 เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมี
การเปรียบเทียบแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
 

2.4 ข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในจังหวัดชลบุรี 
ปัจจุบนัจงัหวดัชลบุรี มีโครงการท่ีผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ผูช้  านาญการฯ (คชก.) ดา้นต่าง จ านวนทั้งส้ิน 999 โครงการ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.1  ขอ้มูลประเภทโครงการ EIA  ในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี 

ประเภทโครงการ จ านวน (โครงการ) 
อาคารอยูอ่าศยัรวม (ใหเ้ช่า) 173 
อาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) 328 
โรงแรม 212 
การจดัสรรท่ีดิน 78 
โรงพยาบาล 14 
การท าเหมืองแร่ตามกฏหมายวา่ดว้ยแร่ 15 
พลงังาน 76 
ถนน/ทางหลวง 1 
ท่าเทียบเรือ 8 
อาคารท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจคา้ปลีกหรือคา้ส่ง 12 
อุตสาหกรรม 82 

รวม 999 
ท่ีมา : ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี, 2562 
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2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ค าว่า "ทอ้งถ่ิน"  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542  (2546:511)  ให้
ความหมายไวว้่า ทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึงโดยเฉพาะซ่ึงเน้นถึงลกัษณะทางสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์
และทางธรรมชาติ ท่ีมีความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นท่ีนั้น ๆ เป็นส าคญัและยงัมีความหมายท่ีก าหนด
ขอบเขตของพื้นท่ีระดบัย่อยตามเขตการปกครอง  หรือเป็นหน่วยงานระดบัรองไปจากหน่วยงานใหญ่ 
ไดแ้ก่  หมู่บา้นต าบล  อ าเภอ  จงัหวดั  เป็นตน้     
 ค าวา่ ทอ้งถ่ิน  จึงขึ้นอยูก่บัการจ ากดัขอบเขตทางพื้นท่ีดงักล่าวแลว้  และเม่ือน าไปใช้
ประกอบกบัค าใด จะใหค้วามหมายเฉพาะเจาะจงในเร่ืองนั้น  เช่น ประเพณีทอ้งถ่ิน พืชประจ าทอ้งถ่ิน  
 เอกรินทร์  สีมหาศาลและปรีชา  นุ่มสุข ( 2540: 2 ) กล่าววา่ " ทอ้งถ่ิน " หมายถึง  การ
ก าหนดขอบเขตพื้นท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบหรือหน่วยงานท่ีปรากฎในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ตามสภาพ
สังคม  ซ่ึงจดัเป็นพื้นท่ีระดบัยอ่ยรองไปจากสังคมใหญ่            
 สรุปไดว้า่  "ทอ้งถ่ิน " หมายถึงถ่ินฐานท่ีอยู่ของมนุษยท่ี์ตั้งบา้นเรือนอาศยัอยูก่นัเป็น
กลุ่มหรือหน่วยของพื้นท่ียอ่ยลงมา  ตั้งแต่บา้น หมู่บา้น   ต าบล  อ าเภอ  เทศบาล  จงัหวดั  ในท านอง
เดียวกนั 

 การปกครองทอ้งถ่ิน คือ การท่ีรัฐบาลให้อ านาจแก่การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
ตดัสินใจและบริหารงานไดอ้ย่างอิสระ แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยท่ีรัฐบาลจะคอย
ติดตามผลงานความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ การบริหารงานของทอ้งถ่ินมีการจดัเป็น
องค์การ มีเจา้หน้าท่ีซ่ึงประชาชนเป็นผูเ้ลือกตั้งขึ้นมาเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยให้ประชาชน
ปกครองกนัเอง มี 4 รูปแบบ คือ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างบริหารคือสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั และ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยมี ผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นผูก้  ากบัดูแล 

2. เทศบาล มีโครงสร้างบริหารคือสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยมี ผูว้่า

ราชการจงัหวดัเป็นผูก้  ากบัดูแล 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีโครงสร้างบริหารคือสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยมี นายอ าเภอเป็นผูก้  ากบัดูแล 

4. การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ท่ีมีฐานะเป็นทบวงการเมืองและ

นิติบุคคล มี 2 แห่งคือกรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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- กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างบริหารคือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครสภา

กรุงเทพมหานครและสภาเขต 

- เมืองพทัยา มีโครงสร้างบริหารคือ สภาเมืองพทัยา นายกเมืองพทัยา 

2.5.2 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
 มาตรา 51/3 เม่ือคณะกรรมการผูช้  านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีท่ีให้
ถือว่า คณะกรรมการผูช้  านาญการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 51/1 แลว้ ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมายน ามาตรการตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไป
ก าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายใุบอนุญาต โดยใหถื้อวา่เป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดตาม
กฎหมายในเร่ืองนั้นดว้ย  
 ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการในวรรคหน่ึง ท่ีผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตตอ้งจดัท าตามมาตรา 51/5 ไปก าหนดเป็น
เง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือ ต่ออายใุบอนุญาตดว้ย 
  มาตรา 51/5 วรรคสอง ก าหนดไวว้่า ให้เจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตรวบรวม
รายงานท่ีไดรั้บตามวรรคหน่ึงส่งให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัในเขต
ท้องท่ีนั้น หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส าหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บรายงาน 

(2) พระราชบญัญติั ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
 “ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้
เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี   
 “ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน” หมายความว่า กฎซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจนิติบญัญติัของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน เช่น เทศบัญญัติ  ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร หรือขอ้บญัญติัเมืองพทัยา เป็นตน้   
 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า   (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขต
เทศบาล   (2) นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั   (3) 
ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล   (4) 
ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร   (5) นายกเมืองพทัยา ส าหรับในเขต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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เมืองพทัยา   (6) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ส าหรับในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
 มาตรา 8  เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแข็งแรง ความปลอดภยั การป้องกนั
อคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อ ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด    
 (1) ประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เน้ือท่ี และท่ีตั้งของอาคาร   
 (2) การรับน ้ าหนัก ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบติั
ของวสัดุท่ีใช ้   
 (3) การรับน ้าหนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคาร    
 (4) แบบและวิธีการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เคร่ืองกล ความ
ปลอดภยัเก่ียวกบัอคัคีภยั หรือภยัพิบติัอยา่งอ่ืน และการป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุน่วาย    
 (5) แบบ และจ านวนของหอ้งน ้าและหอ้งส้วม    
 (6) ระบบการจดัการเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มของอาคาร เช่น ระบบการจดัแสง
สว่าง การระบายอากาศ การ ปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน ้ า การบ าบดัน ้ าเสีย และการ
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล    
 (7) ลกัษณะ ระดบั ความสูง เน้ือท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร   
 (8) ระยะหรือระดบัระหว่างอาคารกบัอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น หรือระหว่าง
อาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ ทาง หรือท่ีสาธารณะ    
 (9) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ
ส าหรับอาคารบางชนิดหรือ บางประเภท ตลอดจนลกัษณะและขนาดของพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้น
ดงักล่าว    
 (10) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย และใชห้รือเปล่ียนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด    
 (11) หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย 
ใชห้รือเปลี่ยนการใชอ้าคาร    
  (12) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญติัน้ี    
  (13) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูด้  าเนินการ ผู ้
ครอบครองอาคาร และเจา้ของอาคาร    
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  (14) คุณสมบติัเฉพาะและลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์
วิธีการและเง่ือนไขในการขอ ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ    
  (15) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้ งและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร    
  (16) ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารหรือ
ผูด้  าเนินการตอ้งท าการ ประกันภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก   
 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะก าหนดให้เร่ืองท่ีเป็นรายละเอียดทางดา้นเทคนิค
เก่ียวกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือ ถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร ท่ีมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ควบคุมอาคารประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษาก็ได ้
 มาตรา 9 ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 แลว้ ให้
ราชการส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั ตามกฎกระทรวงนั้น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา 10  ในกรณีท่ียงัมิได้
มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติั 
ทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นได ้  
 ในกรณีท่ีได้มีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแลว้ ถา้
ต่อมามีการออกกฎกระทรวงก าหนด เร่ืองนั้น ใหข้อ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีขดัหรือ
แยง้กบักฎกระทรวงเป็นอนัยกเลิก และให้ขอ้ก าหนดของขอ้บญัญติั ทอ้งถ่ินในส่วนท่ีไม่ขดัหรือ
แยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหม่ตามมาตรา 
10 แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีกฎกระทรวงนั้นใช้บงัคบั  การยกเลิกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม
วรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการท่ีไดก้ระท าไปแลว้โดยถูกตอ้ง ตามขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินนั้น   
  มาตรา 21 ผูใ้ดจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาต
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือแจง้ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ   
 มาตรา 21 ทวิ การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารชนิดหรือประเภทท่ี
กฎกระทรวงก าหนดให้มีการ ตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวิ ตอ้งจดัใหมี้ การตรวจสอบงานออกแบบและค านวน
ดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
  มาตรา 22 ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคารดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน หรือแจง้ต่อเจา้พนักงาน ทอ้งถ่ินและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ   (1) อาคารท่ีมีส่วนสูง
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เกินสิบห้าเมตรซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกว่าความสูงของอาคาร   (2) อาคารท่ี
อยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่สองเมตร 
 

2.6 แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัศักยภาพ  
ค าว่า “ศกัยภาพ”  ไดมี้นักวิชาการหลายท่านไดค้วามหมาย และมีค าเรียกท่ีแตกต่างกนัมากมาย 

บางท่านเรียกว่า “ขีดความสามารถ” บางท่านเรียกว่า “สมรรถนะ” แต่ทั้งน้ีมาจากค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ค าว่า “Competency” ซ่ึงหมายถึง ความรู้(knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(personal characteristic or attributes) ท่ีท าให้บุคคลผูน้ั้นท างานในความรับผิดชอบของตนไดดี้กวา่
ผูอ่ื้น  

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุทธญาณ์ โอบออ้ม, 2557 ไดใ้ห้นิยามค าว่า Competency คือ คุณลกัษณะทั้ง
ในดา้นทกัษะ ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน ในต าแหน่งหน่ึงๆ ให้
ประสบความสาเร็จ สรุปแลว้ ศกัยภาพ คือ ความรู้ ทกัษะ และพฤตินิสัยท่ีจ าเป็นต่อ การท างานของ
บุคคลใหป้ระสบ ผลส าเร็จสูงกวา่มาตรฐานทัว่ไป 

พจนานุกรม ฉบบับณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ศกัยภาพ ไวว้า่ ภาวะแฝง 
อ านาจ หรือคุณสมบติัท่ีแฝงอยูใ่นส่ิงต่างๆ อาจท าใหพ้ฒันา หรือปรากฏเป็นท่ีประจกัษไ์ด ้

จ าลอง  โพธ์ิบุญ (2546 : 32) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ศกัยภาพ หมายถึง พลงัความสามารถใน
การด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของบุคคลหรือองคก์ร เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้และศักยภาพจะขึ้นกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีเก้ือหนุนให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ  

สรุปไดว้่า ศกัยภาพ หมายความถึง คุณลกัษณะ ความรู้ พลงัอ านาจ ความสามารถของบุคคล
หรือองคก์ร ในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อให้บรรลุป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว ้โดยการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งขึ้นอยูก่บัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมาเก้ือหนุน 

 

2.7 งานศึกษาวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 ภานุวัฒน์  กาศแก้ว (2559) ผู ้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีดีจะต้องได้รับการฝึกให้เป็นนัก
จินตนาการ แต่สามารถน ามาสู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริงได ้จึงตอ้งเป็นผูส้ะสมประสบการณ์ดว้ยตนเอง
จากการศึกษา คน้ควา้ การดูงานน ามาประมวลเป็นความรู้ เปรียบเทียบเหตุการณ์ขององคก์ารจาก
อดีต ปัจจุบันท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่อนาคตและสามารถน า วิสัยทัศน์นั้ นมาสร้างเป็นรูปแบบ 
กระบวนการท่ีเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการน าไปปฏิบติัของบุคลากรในองค์กรได้เพื่อประโยชน์
สูงสุดและก้าวน าสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงได้ศึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ ในการน า 
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โรงเรียนไปสู่วิสัยทศัน์ของตน พบวา่ วิสัยทศัน์เป็นกระบวนการต่อเน่ือง ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียนสร้าง  
วิสัยทัศน์ขึ้นจากค่านิยมและวฒันธรรมของโรงเรียน โดยมีความสอดคล้องกับการปฏิบติัของ
โรงเรียนและความคาดหวงัของชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียนเผยแพร่วิสัยทศัน์ของตน โดยผา่นส่ิงซ่ึงเขา
ให้ความสนใจและสนบัสนุนส่งเสริมอย่างจริงจงั ผูบ้ริหารโรงเรียนน าวิสัยทศัน์ไปปฏิบติัโดยผ่าน
ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ การใหค้รูมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการใหอ้ านาจแก่ครูเสมือนหน่ึง
ในการเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงนั้น 

ทศวรรณ  เวียงธีรวฒัน์ (2556) ไดวิ้จยัเร่ือง ปัญหาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม : กรณี
โครงการท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พบปัญหาท่ี
เกิดจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแบ่งเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั ส่วนหน่ึง กรณีโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ (EHIA) และอีกส่วนหน่ึง กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA)  
 กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้ งทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) พบปัญหาส าคญั 4 ประการ คือ  
 -  ปัญหาเ ก่ียวกับการก าหนดค านิยามของค าว่า  “ รุนแรง” ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบติัส าหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2553 ประกาศฉบบัน้ีมีการก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการท่ีตอ้งจดัท ารายงานฯ ซ่ึงไม่มีการก าหนดหลกัเกณฑข์องค านิยามท่ีแน่ชดัว่าอย่างไรถึงจะ
เรียกวา่ “โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง” 
 - ปัญหาความไม่ครอบคลุมของการก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรง 
 - ปัญหาการจดัตั้งองคก์รอิสระ 
 - ปัญหาการให้ความเห็นขององค์กรอิสระ พบว่า องค์กรอิสระมีหน้าท่ีเพียงให้ความเห็น
ประกอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ถือว่าเป็นการให้ความเห็นท่ีไม่มีผลอย่าง
ใดต่อการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท าใหอ้งคก์รอิสระไม่มีบทบาทใน
การใหค้วามคุม้ครองสิทธิชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 กรณีโครงการหรือกิจกรรมท่ีตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
พบปัญหาส าคญั 3 ประการ คือ 
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 - ปัญหาความซ ้าซอ้นของโครงการท่ีอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม 
 - ปัญหาความไม่ชดัเจนของกฎหมายในการก าหนดประเภทของโครงการหรือกิจการอาคาร 
 - ปัญหาการหลีกเล่ียงไม่จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พบว่าเจ้าของ
โครงการพยายามหลีกเล่ียงไม่จดัท ารายงานฯ โดยพยายามลดขนาดของโครงการลงมาเพียงเล็กน้อย 
ท าใหเ้จา้ของโครงการไม่ตอ้งจดัท ารายงานฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ส่งผลใหป้ระชาชนไม่ไดรั้บ
ความคุม้ครองในเร่ืองผลกระทบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นการการด าเนินโครงการ 
 ยุพิน  แซ่ตั้ง (2550) ได้วิจยัเร่ือง แนวทางการก าหนดมาตรฐานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับอาคารชุดพกัอาศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  ขอ้ก าหนดในการควบคุมการ
ท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการอาคารชุดพักอาศัยในเขต
กรุงเทพมหานครส่งผลในทางท่ีไม่ดีต่อส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าขอ้ก าหนดในการ
ควบคุมการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการอาคารชุดพกัอาศยัใน
เขตกรุงเทพมหานคร  ยงัไม่มีความเหมาะสมและควรมีการเพิ่มเติมขอ้ก าหนดบางประการลงไปเพื่อ
สร้างเป็นมาตรฐานในการน าไปใชใ้นอนาคต และพบว่า  ความต่างของนยัส าคญัสามารถอธิบายถึง
ความแตกต่างของปัจจัยต่าง ๆ ในแต่ละพื้นท่ี ดังนั้ น แนวทางการก าหนดมาตรฐานในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มส าหรับอาคารชุดพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีความแตกต่างกนัโดยขึ้นอยู่กบัปัจจยัในแต่ละพื้นท่ี  ผลของการศึกษาจะไดแ้นวทางท่ีดีต่อ
การพฒันาท่ีพกัอาศยั  ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัทางกายภาพของผูพ้กัอาศยั  อีกทั้งยงัส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต  การจราจร  ทศันียภาพและสภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีดีขึ้น 
 ดนัย  บวรเกียรติกุล เสาวคนธ์  สุดสวาสด์ิ กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ อิทธิพล  ราศีเกรียงไกร 
(2557) ได้วิจัยเร่ือง การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาโครงการ ดว้ยรูปแบบสมการโครงสร้าง พบวา่ ควรมีมาตรการ
เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเจ้าของโครงการพฒันา โดยเฉพาะประเภทโครงการท่ีพกัอาศยัให้ เกิด
ความรู้ความเขา้ใจ ต่อการด าเนินมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  สร้างแรงจูงใจให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และหน่วยราชการดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัภูมิภาค ในการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ด าเนิน
มาตรการส่ิงแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพและเขม้แข็ง โดยการสนับสนุนของหน่วยราชการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั และสถาบนัวิชาการในท้องถ่ิน ก าหนดให้การด าเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการอยู่ ร่วมกันของโครงการพฒันากับประชาชนอย่างสงบสุขเป็นปัจจยัในการ
พิจารณาการต่ออายุหนงัสืออนุญาต การอนุมติัขยายโครงการพฒันา ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้
ในการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพฒันา 
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 ทวีพงษ ์ รินนาศกัด์ิ (2558) ไดวิ้จยัเร่ือง การพฒันาศกัยภาพผูน้ าทอ้งถ่ินเพื่อกา้วสู่ประชาคม
อาเซียนภาคกลาง : กรณีศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปัจจยัผูน้ าทั้ง 4 
ปัจจยั มีความสัมพนัธ์กบัศกัยภาพผูน้ าทอ้งถ่ิน เพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 1) ดา้นพฤติกรรม
ผูน้ า 2) คุณลกัษณะผูน้ า 3) สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 4) การเตรียมความพร้อม ขอ้เสนอแนะควรมีการ
ฝึกอบรมพฤติกรรมในการปฏิบติังาน การประเมินคุณภาพในการบริหารงาน การจดัท าแผนบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ฝึกอบรมใหค้วามรู้ พฒันาบุคลากรใหมี้ความพร้อม  
 สืบวงศ์  กาฬวงศ์ (2561) ไดว้ิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการพฒันาศกัยภาพองค์การของ
เทศบาลเมืองคูคต พบว่า ศักยภาพองค์กรของเทศบาลเมืองคูคต ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก 1) 
สมรรถนะบุคลากร 2) วฒันธรรมองคก์าร และ 3) การส่ือสารเพื่อสร้างศรัทธากบัประชาน โดยรวม
ทุกประเด็นมีศกัยภาพในระดบัสูง ยกเวน้การมีส่วนรวมของประชาชนในการส่ือสาร อยู่ในระดบั
ปานกลาง ปัญหาท่ีส่งผลต่อศกัยภาพองค์กรของเทศบาลเมืองคูคต 1) ระบบการประเมินผลสร้าง
ความรู้สึกไม่เป็นธรรม 2) การออกแบบงานไม่ส่งเสริมการเรียนรู้รับผิดชอบงาน 3) เน้นดูแล
ประชาชนในฐานะผูรั้บบริการ 4) การหลีกเล่ียงความขดัแยง้โดยใชก้ารประนีประนอม และ 5) ขาด
ความเป็นรูปธรรมของเป้าหมายของการพฒันา รูปแบบการพฒันาศกัยภาพองค์กรของเทศบาลเมือง
คูคต 1) การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) การขยายบทบาทของชุมชนใน
กระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างความเป็นเจา้ของ 3) การออกแบบงานเพื่อส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร
และการปรับตวั 4 ) การก าหนดเป้าหมายของการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 5) การปรับปรุงการจดัท า
แผนโครงการพฒันาเทศบาลเชิงยทุธศาสตร์ 
 
 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิ และวธีิการศึกษา 

งานวิจยัเร่ือง ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน 
และบริการชุมชน) เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ
จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หนงัสือเอกสารทางวิชาการ รายงานการประชุม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
และขอ้มูลออนไลน์จากส่ืออิเลคทรอนิกส์ เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ์และการส ารวจ 
ซ่ึงการศึกษาน้ีมีรายละเอียดกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาดงัน้ี 
   3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
   3.2  วิธีการด าเนินการวิจยั 
   3.3  แหล่งขอ้มูลในการวิจยั 
   3.4  วิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
   3.5  กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
   3.6  การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
   3.7  การก าหนดประเด็นและค าถาม 
   3.8  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.9 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กรอบแนวคิด 
 จากการรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการ ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในงานวิจยัเร่ือง ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ดา้นอาคาร การ
จดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) ไดด้งัภาพท่ี 3.1 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การสัมภาษณ์ 
- เจ้าหน้าท่ี สนง.ทสจ.ชลบุรี 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ (คชก.ชลบุรี) 
- ผู้แทน อปท. ท่ีมี EIA/IEE ในพืน้ที่  
- เจ้าหน้าท่ี สผ. 
- บริษัทที่ปรึกษา 
 

แบบส ารวจ 
- อปท. ท่ีมี EIA/IEE ในพื้นที่  
 

1.  การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
2. ผูบ้ริหาร 
     - วิสัยทศัน์/นโยบาย 
     - การติดตามตรวจสอบ 
3.  เจา้หนา้ท่ี (กองช่าง/กองสาธารณสุข)  
    - อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี 
    - ความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ี  
    - ทศันคติของเจา้หนา้ท่ี  
4.  กระบวนการปฏิบติังาน  
     - การวางแผน 
    - การปฏิบติั 
    - การติดตามประเมินผล 
    - การปรับปรุงแกไ้ข  
5.  งบประมาณ  
6.  วสัดุ/อุปกรณ ์
7. การสนบัสนุน/ความร่วมมือ 

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
การติดตามตรวจสอบการปฏบิัตติามรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ปัญหา อุปสรรคในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัตติามรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
 

แนวทางในการพฒันาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏบิัติตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ด้านอาคาร 

การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 
(TOWS Matrix) 

ประเมินสภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) 
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3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การ
จดัสรรที่ดิน และบริการชุมชน) เป็นงานวิจยัท่ีเน้นศึกษาในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจังหวดัชลบุรี ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเก่ียวข้องกับการ
ติดตามตรวจสอบและก ากบัควบคุมดูแลโครงการให้ปฏิบติัตามรายงานฯ คือ กองช่างหรือส านัก
การช่าง ในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร โดยงานวิจยัน้ี
มีแนวทางปฏิบติัตามระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม
เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรีท่ีมีการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีเพื่อให้ความเห็นครอบคลุมในทุกประเด็นจากหลายภาคส่วน จึงไดมี้การ
สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี  ผูท้รงคุณวุฒิ (คชก.
ชลบุรี) เจา้หนา้ท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) และบริษทั
ท่ีปรึกษา และใชว้ิธีการกรอกแบบส ารวจ เพื่อให้ทราบปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ศกัยภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะแนวทางต่อไป นอกจากน้ียงัไดค้น้ควา้
ขอ้มูลจากวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเรียบเรียงขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อสรุป อภิปรายผลการวิจยั 
และขอ้เสนอแนะ 
 

3.3 แหล่งข้อมูลในการวิจัย 
 
  แหล่งขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ดงัน้ี 
 (1) ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลประเภทเอกสาร โดยด าเนินการรวบรวมจากหนงัสือ เอกสาร
ทางวิชาการ บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และการ
ตรวจติดตาม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน ขอ้เสนอแนะ แนวทางการพฒันา
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 (2) ข้อมูลปฐมภูมิ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ี
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี  ผูท้รงคุณวุฒิ (คชก.ชลบุรี) เจา้หนา้ท่ี
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) บริษัทท่ีปรึกษา และ
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เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรีท่ีมีการจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัชลบุรี  
 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยั โดยวิธีการสัมภาษณ์ จึงท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เจาะจง Purposive Selection เป็นการเลือกเป้าหมายท่ีเจาะจงโดยการระบุบุคคลเป้าหมายท่ีตอ้งการ
จะศึกษาไวอ้ย่างชดัเจน ใชห้ลกัเหตุผลและวิจารณญาณของผูว้ิจยัตดัสินเลือกกลุ่มเป้าหมายมาวิจยั 
โดยเลือกใหส้อดคลอ้งเหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ มี 2 ชุดค าถาม 
1) แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 1 ส าหรับเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั

ชลบุรี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2 ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ในการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 

 ส่วนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 

2) แบบสัมภาษณ์ ชุดท่ี 2 ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (เจ้าหน้าท่ี ทสจ.ชลบุรี 
ผูท้รงคณุวุฒิ (คชก.ชลบุรี) เจา้หนา้ท่ี สผ. ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2 ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ในการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 

 ส่วนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 
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3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ 
 
 ผู ้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญและประชากรเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี จ านวน 1 ราย ผูท้รงคุณวุฒิ (คชก.จงัหวดัชลบุรี) 
จ านวน 1 ราย เจา้หนา้ท่ีส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) จ านวน 1 
ราย บริษทัท่ีปรึกษา จ านวน 2 ราย และเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัชลบุรี 
จ านวน  5  แห่ง ๆ ละ 1 ราย รวมจ านวน 5 ราย 
 

3.6 การเลือกพ้ืนที่ศึกษา 
 
 การศึกษาน้ีท าการเลือกพื้นท่ีศึกษาแบบเจาะจง คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ชลบุรี ท่ีมีโครงการหรือกิจการท่ีจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (IEE) หรือรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 
 

3.7 การก าหนดค าถามและประเด็นส าหรับการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ตารางท่ี 3.1 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
1. ขอ้มูลทัว่ไปผูใ้หข้อ้มูล - เจา้หนา้ท่ี อปท.  

 
- ช่ือ – สกุล 
- ต าแหน่งปัจจุบนั 
- สถานท่ีท างาน 
 

2. ศกัยภาพขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินฯ 
2.1 การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
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ตารางที่ 3.1 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
2.2 ผูบ้ริหาร 

(1) วิสัยทศัน์/นโยบาย 

 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- วิสัยทศัน์และนโยบายของ
ผูบ้ริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติั
ตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ชลบุรีหรือไม่ อยา่งไร 
 

(2) การติดตามตรวจสอบของ
ผูบ้ริหาร 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีการติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ อยา่งไร 
 

2.3 บุคลากร 
(1) ความเพียงพอ 

 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- อตัราก าลงัและจ านวนเจา้หนา้ท่ี 
มีผลต่อการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ชลบุรีหรือไม่ อยา่งไร 
 

(2) ความรู้ความเขา้ใจ 
 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเพียงพอหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
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ตารางที่ 3.1 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
(3) ทศันคติ - เจา้หนา้ท่ี อปท.  

 
 
 

- เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีทศันคติต่อรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(EIA) และการติดตามตรวจสอบ 
การปฏิบติัตามรายงานฯ 
(Monitoring) อย่างไร  
 

 - เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- ทศันคติมีผลต่อการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ 
หรือไม่ อยา่งไร 

2.4 กระบวนการปฏิบติังาน 
 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 
 

- กระบวนการปฏิบติังานในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือการบงัคบัใช้
กฎหมายมีความเหมาะสมหรือไม่ 
มีความยุง่ยากซบัซอ้นต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีหรือไม่ 
อยา่งไร 
 

     (1) การวางแผน - เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การวางแผนงาน/โครงการในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การ
จดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 
หรือไม่ อย่างไร 
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ตารางที่ 3.1 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
(2) การปฏิบติั - เจา้หนา้ท่ี อปท.  

 
- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การปฏิบติังานเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการท่ีวางไวห้รือไม่ 
และพบปัญหาอุปสรรคอยา่งไร 

(3) การติดตามและประเมินผล - เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานหรือไม่ 
อยา่งไร 

(4) การปรับปรุงแกไ้ข - เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การแกไ้ขและปรับปรุงการ
ด าเนินงานอยา่งไร 
 

2.5 งบประมาณ 
 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ
จดัตั้งงบประมาณหรือไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณจากส่วนกลางใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติั
ตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ (ถา้มี) เพียงพอ
หรือไม่ อย่างไร 
 

2.6 วสัดุ/อุปกรณ์ 

 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
วสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ 
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ และเพียงพอ
หรือไม่ 

 



43 

ตารางที่ 3.1 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
2.7 การพฒันาบุคลากร - เจา้หนา้ท่ี อปท.  

 
- เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเคยไดรั้บ
การฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพในการติดตามตรวจสอบ
ผลการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
หรือไม่  
 

2.8 ศกัยภาพองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 
 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ศกัยภาพเพียงพอหรือไม่ในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไร 
 

3. ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 

3.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

 
- หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สผ.  
สสภ.13 และหน่วยงานระดบั
จงัหวดั มีส่วนช่วย หรือสนบัสนุน
ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ชลบุรีหรือไม่ อยา่งไร  
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ตารางที่ 3.1 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
3.2 ความร่วมมือเจา้ของโครงการ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- การใหค้วามร่วมมือจากเจา้ของ
โครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
มีส่วนช่วยหรือสนบัสนุนในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี
หรือไม่ อยา่งไร (เช่น การปฏิบติั
ตามกฎหมาย การใหค้วามร่วมมือ
แก่เจา้หนา้ท่ี การน าเสนอ
ขอ้เทจ็จริง) 

3.3 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง - เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหรือไม่ เพียงใด  

3.4 ปัญหา อุปสรรค - เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- ปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้ง ท่ีมี
ผลต่อการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.5 ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
 

- เจา้หนา้ท่ี อปท.  
 

- ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติั
ตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางท่ี 3.2 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
1. ขอ้มูลทัว่ไปผูใ้หข้อ้มูล - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 

- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา  
 

- ช่ือ – สกุล 
- ต าแหน่งปัจจุบนั 
- สถานท่ีท างาน 
 

2. ศกัยภาพขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินฯ 
2.1  การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา  
 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร 

2.2 วิสัยทศัน์/นโยบายผูบ้ริหาร 

 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา  
 

- วิสัยทศัน์และนโยบายของ
ผูบ้ริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อ
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติั
ตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
จงัหวดัชลบุรีหรือไม่ อยา่งไร 
 

2.3 บุคลากร 

(1) ความเพียงพอ 
 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา  
 

- อตัราก าลงัและจ านวนเจา้หนา้ท่ี 
มีผลต่อการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
จงัหวดัชลบุรีหรือไม่ อยา่งไร 
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ตารางที่ 3.2 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
(2) ความรู้ความเขา้ใจ 

 
- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา  
 

- เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจต่อการ
จดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

- เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเพียงพอหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

(3) ทศันคติ - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- ทศันคติมีผลต่อการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ 
หรือไม่ อยา่งไร 

2.4 กระบวนการปฏิบติังาน 
 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- กระบวนการปฏิบติังานในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือการบงัคบัใช้
กฎหมายมีความเหมาะสมหรือไม่ 
มีความยุง่ยากซบัซอ้นต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีหรือไม่ 
อยา่งไร 

2.5  การติดตามและประเมินผล - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานหรือไม่ 
อยา่งไร 
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ตารางที่ 3.2 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
2.6 การปรับปรุงแกไ้ข - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 

- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การแกไ้ขและปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
 

2.7 งบประมาณ 
 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- หน่วยงานของท่านมีการ
สนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติั
ตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ (ถา้มี) 
เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
 

2.8 วสัดุ/อุปกรณ์ 

 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
วสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ และเพียงพอ
หรือไม่ 
- หน่วยงานของท่านมีการ
สนบัสนุนวสัดุ/อุปกรณ์ใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติั
ตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
อย่างไร 
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ตารางที่ 3.2 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
2.9 ขนาดของอปท. - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 

- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- ขนาดขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีผลต่อการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 

 
2.10 การพฒันาบุคลากร - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 

- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- หน่วยงานของท่านเคยจดัการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ในการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
- ท่านคิดว่าเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ในการติดตามตรวจสอบฯ ควร
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพหรือไม่ 
เร่ืองใดบา้ง 
 

2.11 ปัจจยัอ่ืนๆ - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 

2.12 ศกัยภาพองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ศกัยภาพเพียงพอหรือไม่ในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไร 
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ตารางที่ 3.2 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
3 ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 

3.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

 
- หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วย 
หรือสนบัสนุนในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงาน
การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี
ไดห้รือไม่ อยา่งไร (เช่น วสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ขอ้มูลทาง
วิชาการ)  

3.2 ความร่วมมือเจา้ของโครงการ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- การใหค้วามร่วมมือจากเจา้ของ
โครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
มีส่วนช่วยหรือสนบัสนุนในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี
หรือไม่ อยา่งไร (เช่น การปฏิบติั
ตามกฎหมาย การใหค้วามร่วมมือ
แก่เจา้หนา้ท่ี การน าเสนอ
ขอ้เทจ็จริง การจดัท ารายงานผล
การปฏิบติัตามมาตรการ) 

3.3 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหรือไม่ เพียงใด  
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ตารางที่ 3.2 การก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 (ต่อ) 
 

ประเด็น แหล่งข้อมูล ประเด็นค าถาม 
3.4 ปัญหา อุปสรรค - เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 

- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- ปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้ง ท่ีมี
ผลต่อการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3.5 ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข 
 

- เจา้หนา้ท่ี ทสจ.ชลบุรี 
- เจา้หนา้ท่ี สผ. 
- ผูท้รงคุณวุฒิ  
- ผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษา 

- ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติั
ตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาว่าค าถามในแต่ละขอ้วดัไดต้รง
ตามท่ีตอ้งการตามวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด จากกนั้นได้ปรับปรุงค าถามตามความเห็นของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิง

คุณภาพ (การสัมภาษณ์ และการส ารวจ) ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการน า
ข้อมูลเชิงคุณภาพมาบันทึกเป็นข้อความ (Text) เพื่อท าการวิเคราะห์เน้ือหาข้อควมท่ีสัมพนัธ์
เช่ือมโยงกันระหว่างตัวข้อมูลและบริบทกับความหมายของการคิด/การกระท าในเหตุการณ์/
ปรากฎการณ์ท่ีศึกษา ซ่ึงน าไปสู่การตีความหมาย (Interpret) เพื่อสร้างค าอธิบายเชิงนามธรรม 
(อมาวสี อันพนัศิริรัตน์, 2557) ซ่ึงแหล่งข้อมูลได้แก่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั 
ประเด็นหลกัท่ีวิเคราะห์ แบ่งเป็น 2 ประเด็น ดงัน้ี 
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3.5.1.1 วิเคราะห์ศกัยภาพ ปัญหา และอุปสรรคขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัชลบุรีในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
(ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงตามท่ีเสนอไวใ้น
กรอบแนวคิด โดยพิจารณาดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย กระบวนการปฏิบติังาน และดา้นบุคลากร น า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
ท าใหข้อ้มูลเป็นจ านวนท่ีวดัได ้แลว้แจงนบัจ านวนของถอ้ยค า หรือใจความเหล่านั้น 

3.5.1.2 วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) และน าขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลมาเรียบเรียงและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis 
และ TOWS Matrix เพื่อหาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรร
ท่ีดิน และบริการชุมชน) ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 งานวิจยั เร่ือง ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรีในการติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรร
ท่ีดิน และบริการชุมชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพ ปัญหาและอุปสรรคขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรีในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) เพื่อหาแนวทางในการพฒันา
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการท่ี
ก าหนดไวใ้นรายงานฯ (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และการ
ส ารวจขอ้มูล ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ศกัยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) ส่วนท่ี 2 แนวทาง
ในการพฒันาศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
มาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานฯ (ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

4.1 ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1.1 การบังคับใช้กฎหมาย 
จากการศึกษาข้อมูลประเภทเอกสารพบว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวด้งัน้ี  

(1) เม่ือคณะกรรมการผูช้  านาญการให้ความเห็นชอบรายงานฯ ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมี
อ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาต หรือต่อใบอนุญาต น ามาตรการท่ีเสนอไวใ้นรายงาน
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ไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนญุาตโดยให้ถือว่าเป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
ตามกฎหมายในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 

(2) ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตรวบรวมรายงานท่ีได้รับส่งให้ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัในเขตท้องท่ีนั้น หรือส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวนันับแต่วนั
ไดรั้บรายงาน 

(3) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูด้  าเนินการหรือผูข้ออนุญาตผูใ้ดหลีกเล่ียงหรือมิไดป้ฏิบติั
ตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการสั่ง
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ให้ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เสนอแนะหน่วยงานของรัฐหรือเจา้หน้าท่ีผูมี้อ  านาจอนุญาตให้มีการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อ
บังคับให้ผู ้ด าเนินการ หรือผู ้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการท่ีได้ก าหนดไว้ในรายงาน การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นเง่ือนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกตอ้ง 
และให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีผูมี้อ  านาจอนุญาต แลว้แต่กรณี แจ้งผลการด าเนินการให้
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบภายในระยะเวลาเกา้สิบวนั 
 จากการท่ีผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อท าการศึกษาศกัยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของจงัหวดัชลบุรี ในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยแบบสัมภาษณ์จ านวน 2 ชุดนั้น ในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินการตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ เพราะมาตรการท่ี
ก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่วนหน่ึงเป็นส่ิงท่ีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตอ้งดูแล/ด าเนินการอยู่แลว้ เช่น การควบคุมก่อสร้างตามแบบท่ีขออนุญาต การจดัการขยะ
มูลฝอย และน ้ าเสีย เป็นตน้  แต่ทั้งน้ีผูแ้ทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ชลบุรี ให้ความเห็นว่าการบงัคบัใชก้ฎหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการด าเนินการตาม
กฎหมายท่ีก าหนดแต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะกฎหมายในการก ากบัดูแลการอนุญาต แต่ยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือเจา้ของโครงการไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวร้ายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ฐานะเจา้หน้าท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายไม่ไดใ้ชอ้  านาจตามมาตรา 51/3 พรบ.ส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 บงัคบัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงผูแ้ทน
เมืองพทัยา กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
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 “สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย เน่ืองกจาสามารถออกค าส่ัง ค.10 ซ่ึง
เกี่ยวกับการให้ปฏิบัติไม่ให้เกิดเหตุกระทบต่อส่ิงแวดล้อม” 

ซ่ึงผูแ้ทนเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 

 “เทศบาลฯ สามารถปฏิบัติได้ตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)” 
 

4.1.2 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1) วิสัยทศัน์และนโยบาย 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคญั เพื่อศึกษาว่าวิสัยทัศน์และนโยบายของ
ผูบ้ริหารด้านส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่จงัหวดัชลบุรี สรุปไดว้่า วิสัยทศัน์ 
และนโยบายของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามรายงาน เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดแนวทาง ทิศทางการปฏิบติัของ อปท. รวมทั้ง
การจดัท าโครงการแผนงานและงบประมาณ  ทั้งน้ี หากผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไหนมี
ความรู้ความใส่ใจทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจะให้ความส าคญัในการด าเนินโครงการตั้งแต่เร่ิมกระบวน
การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ก ากบัดูแลโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการ แต่ปัญหาหลกัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งท่ีไม่มีประสบการณ์ หรือ
โครงการท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีจ านวนนอ้ย ซ่ึงท าให้ไม่ทราบ
ถึงบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งมีการติดตามตรวจสอบมาตรการตาม
รายงานฯ หรือ อาจไม่ทราบเลยว่าโครงการท่ีขออนุญาตตอ้งมีการจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผูแ้ทนเมืองพทัยา กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่  
 “วิสัยทัศน์และนโยบายผู้บริหารมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตาม
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาก ซ่ึงถ้าผู้บริหารให้ความส าคัญและเข้มงวดในการ
ติดตามตรวจสอบโครงการ กจ็ะท าให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานทุกหน่วยเข้มงวดและให้ความส าคัญ
ในเร่ืองนีด้้วยเช่นกัน” 

2) การติดตามตรวจสอบ 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาว่าผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใน
พื้นที่รับผิดชอบหรือไม่ พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งท่ีผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
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ส่วนทอ้งถ่ินมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามรายงานฯ โดยผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีการติดตามผลการปฏิบติัตามรายงานฯ จากการท่ีเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จัดท าผลการน าส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มฯ แต่ทั้งน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มีการติดตามตรวจสอบส าหรับโครงการท่ี
ไม่มีการน าส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ แต่อย่างใด  ซ่ึงผูแ้ทนเมืองพทัยา กล่าวเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีวา่ 
 “ผู้ บริหารสามารถติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามรายงานฯ ได้จาก
เจ้าหน้าท่ี อปท. จัดท ารายงานสรุปรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานฯ และ
น าส่งรายงานฯ ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง” 
 

4.1.3 เจ้าหน้าที่ 
 

1) อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาว่าอตัราก าลงัและจ านวนเจา้หน้าท่ี มี

ผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรี สรุปไดว้่า อตัราก าลงัและจ านวนเจา้หนา้ท่ีมีผลต่อการ
ติดตามตรวจสอบการปฎิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับตาม
กฎหมายหลายฉบบั ไม่วา่จะเป็น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535  เป็นตน้ ประกอบจงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดั
ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) ท าให้มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ไดมี้การเพิ่มกรอบอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีให้แก่ส่วนราชการในพื้นท่ี 
จึงท าให้ขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างทัว่ไป และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซ่ึงผูแ้ทนเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ 
กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 

“อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการติดตามตรวจสอบโครงการฯ  เน่ืองจากบุคลากร
ของท้องถ่ิน จะท างานหลายด้าน ท าให้ขาดบุคลากรเฉพาะทาง” 
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2) ความรู้ความเขา้ใจ 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาว่า เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มเพียงพอหรือไม่นั้น พบว่า เจา้หนา้ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจงัหวดัชลบุรี 
ส่วนมากมีความรู้ความเขา้ใจไม่เพียงพอในการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นความรู้เบื้องตน้เท่านั้น ไม่ครอบคลุมทั้ งหมดตามท่ี
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมได้
ก าหนดไว ้ซ่ึงผูแ้ทนเมืองพทัยา กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า 
 “มีความรู้ความเข้าใจว่า โครงการต้องน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานอนุญาตอย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี ท้ังระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการ” 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 ซ่ึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งอาจจะไม่ทราบขอ้มูล
ท่ีชดัเจน จึงท าใหเ้กิดความสับสนในการปฏิบติังานได ้ซ่ึงผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษาฯ  กล่าวเก่ียวกบัเร่ือง
น้ีวา่ 
 “การติดตามตรวจสอบการปฏิบั ติตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมอาจจะเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับบางพืน้ท่ี ซ่ึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะต้องมีการท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดส่งรายงาน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน” 
 

3) ทศันคติ 
 จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อศึกษาว่า  ทัศนคติมีผลต่อการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในพื้นที่จงัหวดัชลบุรี พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีทศันคติเชิงลบต่อการ
ติดตามตรวจสอบการปฎิบติัตามรายงานฯ เป็นการสร้างภาระหนา้ท่ีเพิ่มขึ้นแก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และไม่ใช่ภาระงานโดยตรงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แต่ทั้งน้ีทศันคติของเจา้หนา้ท่ี
ก็ไม่มีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ เน่ืองจากเจา้ของโครงการ และเจา้หนา้ท่ี
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด ซ่ึงผูแ้ทนบริษทัท่ีปรึกษาฯ  กล่าวเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีวา่  
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 “ทัศนคติอาจจะมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานฯ แต่อย่างไร  
กต็าม  การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานฯ ยังอยู่ภายใต้ พรบ.ส่ิงแวดล้อมฉบับท่ี 2 ซ่ึงมี
การก าหนดเร่ืองค่าปรับ กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง
ปฏิบัติตามกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป และหน่วยงานท้องถ่ินยังคงมีหน้าท่ีควบคุมให้
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป” 
 

4.1.4 กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

1) การวางแผน 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาว่า การวางแผนงาน/โครงการในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นบางแห่งไม่มีการวางแผนงาน/โครงการในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานฯ แต่อย่างใด โดยบางแห่งที่แจง้ว่ามีการวางแผนงาน/
โครงการก็ไม่มีเอกสารหลกัฐานการด าเนินการแผนงาน/โครงการอย่างเป็นรูปธรรม  เป็นเพียง
ขอ้มูลท่ีรับทราบกนัภายในส านกั/กองเท่านั้น ซ่ึงผูแ้ทนเมืองพทัยากล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า 
 “เมืองพัทยา ไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน แผนของเมืองคือติดตามให้ผู้ประกอบการ
น าส่งรายงาน Monitor ให้ครบถ้วน” 
ผูแ้ทนเทศบาลต าบลเกล็ดแกว้กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีว่า 
 “เทศบาลฯ มีการจัดท าแผนการติดตามตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเป็นประจ าทุกปี" 
 

2) การปฏิบติั 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญ เพื่อศึกษาว่า การปฏิบติังานเป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการท่ีวางไวห้รือไม่นั้น และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพบปัญหา อุปสรรคอย่างไร 
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผนงาน/โครงการในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จึงไม่สามารถตอบข้อมูล
ประเด็นการสัมภาษณ์น้ีได้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการหรือไม่  
โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งท่ีมีการวางแผนงาน/โครงการไวแ้ล้วนั้น  
ในปีพ.ศ. 2564 ไม่สามารถด าเนินการไดเ้ป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้เจ้าหน้าท่ีมีภาระงานอ่ืนท่ีเพิ่มมากขึ้นจึงไม่
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สามารถด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ได้  ซ่ึงผู ้แทนเทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว   
กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
 “ในปี  2564 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ เน่ืองจากสถานการณ์
โรคโควิด-19 ท าให้ภาระงานด้านสาธารณสุขเพ่ิมขึน้ มีเจ้าหน้าท่ีน้อย ท างานเหน่ือยมากขึน้” 
 

3) การติดตามประเมินผล 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานหรือไม่นั้น พบวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
โดยท าเป็นทะเบียนรายช่ือโครงการท่ีมีการน าส่งรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ทุกปี ๆ ปีละ
หน่ึงคร้ัง ซ่ึงผูแ้ทนเมืองพทัยา  กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
 “มีการติดตามผลการปฎิบัติงานโดยจัดท าทะเบียนรายช่ือผู้น าส่งเล่มรายงานผล
การปฎิบัติตามมาตรการฯ (Monitor) เป็นประจ าทุกปี” 
 

4) การปรับปรุงแกไ้ข 
 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการในการ
ติดตามตรวจสอบอยู่เสมอ โดยการให้นายตรวจเขตท าการส ารวจและประชาสัมพนัธ์ขอ้กฎหมาย
ใหม่ๆ ท่ีออกมาใหเ้จา้ของโครงการรับทราบและท าความเขา้ใจในกระบวนการจดัท ารายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการฯ การน าส่งเล่มรายงาน แต่ทั้งน้ีในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ จ าเป็นตอ้ง
ผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ ดว้ย ซ่ึงผูแ้ทนเมืองพทัยา  กล่าว
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 
 “เม่ือมีกฎหมายออกมาใหม่ และผู้ประกอบการไม่ทราบข้อกฎหมายดังกล่าว ท า
ให้การน าส่งรายงาน Monitor มีจ านวนน้อย มีการแก้ไขโดยให้นายตรวจเขตลงพืน้ท่ีตรวจสอบและ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ” 
 

4.1.5 งบประมาณ 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ

จัดตั้ งงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการติดตาม
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ตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่นั้น พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง ไม่มีการจดัตั้งงบประมาณในการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตาม
รายงานฯ โดยในการปฏิบติังานในการติดตามตรวจสอบการปฎิบติัตามรายงานฯ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใช้งบประมาณจากงบด าเนินงาน หรืองบโครงการอ่ืนในการปฏิบติังาน และไม่เคย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องแต่อย่างใด  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์
ผูแ้ทนส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่  

“ส านักงานฯ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการ
ติดตามตรวจสอบฯ และไม่สามารถด าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้ได้  แต่มีการให้ความรู้ ให้
ค าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามแก่เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” 

 
4.1.6 วัสดุ/อุปกรณ์ 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินวสัดุ/
อุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่
นั้น พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนมากไม่มีวสัดุ/อุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฎิบติัตามรายงานฯ ซ่ึงบางแห่งวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีมีก็ไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่มีการจดัตั้งงบประมาณ
หรือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณแต่อย่างใด  ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่จ าเป็นตอ้งใช้
วสัดุ/อุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากในการจัดท ารายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ (Monitor Report) เจ้าของโครงการ
ว่าจา้ง Third Party ในการเก็บขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและรายงานผลให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทราบ และไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีวา่ 

“คิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่จ าเป็นต้องใช้วัสดุ/อุปกรณ์เพ่ิมเติม เพราะ
เจ้าของโครงการได้ว่าจ้างบริษัทฯ Third Party ในการเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม
และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้ท้องถ่ินทราบ” 

 
4.1.7 การสนับสนุน/ความร่วมมือ 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ เพื่อศึกษาว่า  หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (ส่วน
ราชการ/เจา้ของโครงการ) ให้การสนับสนุนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างไร พบว่า มีการสนับสนุนจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดลอ้ม ใน
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การให้ค  าแนะน า ปรึกษา ร่วมตรวจประเมินติดตามตรวจสอบ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับข้อ
กฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเผยแพร่เอกสารวิชาการ คู่มือแนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ และ
จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ พบวา่ เจา้ของโครงการมีการน าส่งเล่มรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ี
ก าหนดไวใ้นรายงานฯ ประมาณร้อยละ 15-20  ของจ านวนโครงการในพื้นท่ี และให้ความร่วมมือ
แก่เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอย่างดีในการติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้าง และ
ระยะด าเนินการ แต่ในส่วนรายละเอียดการจดัท ารายงานฯ ยงัพบว่ามีบางโครงการท่ีปฏิบติัตาม
มาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานไม่ครบถว้น ซ่ึงท าให้เกิดขอ้ร้องเรียนผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจาก
การด าเนินโครงการได ้แต่พบเป็นส่วนน้อย ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนเมืองพทัยา กล่าวเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีวา่ 
 “ปัจจุบันโครงการท่ีอยู่ในระยะก่อสร้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งเล่ม
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Monitor) ส่วนการปฏิบัติตามเล่มรายงานมีบางคร้ังท่ีไม่
ครบถ้วนท าให้เกิดข้อร้องเรียน แต่มีเป็นส่วนน้อย” 

 
4.1.8 ปัญหาและอุปสรรค 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เพื่อศึกษาวา่ ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พบปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ดงัน้ี   

1) บุคคลากร - จ านวนบุคคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีไม่เพียงพอกบั
ปริมาณหรือจ านวนโครงการท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี  

2) งบประมาณ – องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีการจดัตั้งงบประมาณหรือ
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในการติดตามตรวจสอบโครงการ 

3) ความรู้ความเขา้ใจ – เจา้หน้าท่ีองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติังานไม่ตรง
ตามสายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ขาดความรู้ความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานฯ กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการปฏิบติังาน ความรู้ในการใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม และการตรวจสอบผลการตรวจวดัตามค่ามาตรฐาน เป็นตน้ 

4) วสัดุ/อุปกรณ์ –องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวสัดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ไม่
เพียงพอในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ  

5) ฐานขอ้มูล –องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีการจดัท าฐานขอ้มูลรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี จึงท าใหข้อ้มูลส าคญัในการวางแผนงาน/โครงการ 
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4.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตาม
ตรวจสอบการปฎิบัติตามรายงานฯ 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล เพื่อหาแนวทางการพฒันาศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูใ้หข้อ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็นไวด้งัต่อไปน้ี 
 ผูแ้ทนส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 “สผ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการก ากับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ควรต้องมีการจัดท าคลีนิคให้ความรู้เคล่ือนท่ี ในการให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา แก่ จนท.ทสจ. และท้องถ่ิน กระจายไปท่ัวทุกจังหวัด และประชาสัมพันธ์
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการท่ีต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ข้อ
กฏหมาย และการประเมิน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการฯ ให้ท้องถ่ินต่าง ๆ ได้มีความรู้
ความเข้าใจอย่างท่ัวถึง” 
 ผูแ้ทนเมืองพทัยา ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 “เจ้าหน้าท่ี อปท. ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการติดตามตรวจสอบท้ังการตรวจสอบเล่ม
รายงานฯ และตรวจสอบสถานท่ีโครงการจริง การด าเนินคดีตามกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน” 
 ผูแ้ทนเทศบาลต าบลเกลด็แกว้ ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 “ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  
 ผูแ้ทนเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศกัด์ิ ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 “เจ้าหน้าท่ี อปท. มีภารกิจหลายด้าน เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายฉบับ ท าให้ขาดบุคลากรท่ี
มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน” 
 ผูแ้ทนส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 “ส่ิงท่ีส าคัญในการวางแผนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ฐานข้อมูล อปท.แต่ละแห่งควรมีการจัดท า
ฐานข้อมูลโครงการในพืน้ท่ี เพ่ือน ามาวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสม”  

 

ผูศึ้กษาไดท้ าการประเมินสภาพแวดลอ้ม/ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้น
อาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ
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ประยุกตใ์ช้เทคนิค TOWS MATRIX เพื่อหาแนวทางการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 
การบงัคบัใชก้ฎหมาย W1 : เป็นกฎหมายฉบบัใหม่ พึ่งมีการ

บงัคบัใช ้อปท. ยงัไม่มีความรู้และไม่
เขา้ใจขอ้กฎหมายดีพอ 

S1 : พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มฯ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี 
บทลงโทษ และรายละเอียดขั้นตอน
ในการจดัท าและน าส่งรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการฯ ไวอ้ย่างชดัเจน 

งบประมาณ W2: ไม่เคยไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณในการติดตามตรวจสอบฯ 

 

วสัดุ อุปกรณ์ W3: วสัดุ อุปกรณ์ ยานพานะไม่
เพียงพอในการปฎิบติังาน 

 

วิสัยทศัน์และนโยบาย
ผูบ้ริหาร 

W4: นโยบายผูบ้ริหารเป็นก าลงัส าคญั
ในก า รขับ เ ค ล่ื อนง านของอปท . 
ผูบ้ริหารบางแห่งไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม 
ท าให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ
ยากล าบาก 

S2: อปท. ท่ีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และ
นโยบายในการจดัการส่ิงแวดล้อม
ในพื้นท่ี มีส่วนช่วยในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

ผูบ้ริหารมีการติดตาม
ตรวจสอบ 

 S3: ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดจริงจัง
ในการติดตามตรวจสอบฯ ส่งผลให้
เจ้าหน้าท่ีเกิดการกระตือรือร้นใน
การด าเนินงานยิง่ขึ้น 

ความรู้ความเขา้ใจของ
เจา้หนา้ท่ี 

W5: เจา้หนา้ท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจมาก
เพียงพอ ท าใหเ้กิดความสบัสนและปฎิบติั
ตามกฎหมายไม่ถูกตอ้งครบถว้น 
W6: เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไม่ตรงกบัสาย
งานท าใหข้าดความรู้ความช านาญเฉพาะ
ดา้น  

S4: เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ อบรม
ใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ี  
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ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 
เจา้หนา้ท่ีความเพียงพอ W7: จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอกบั

จ านวนโครงการท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
 

กระบวนการปฎิบติังาน 
- การวางแผน 
- การปฎิบติั 
- การติดตามประเมินผล 
- การปรับปรุงแกไ้ข 

 
W8: อปท. ขาดฐานขอ้มูลโครงการ 
และไม่มีการวางแผนงาน/โครงการใน
การติดตามตรวจสอบ 
W9: ไม่มีขั้นตอนกระบวนการ 
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

 
S5: เจา้หนา้ท่ีอปท. ปฏิบติังานให้
แลว้เสร็จตามท่ีกฎหมายก าหนด 
S6: มีปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ
ปฏิบติังานตามปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 

ทศันติของเจา้หนา้ท่ี W10: เจา้หนา้ท่ีมีทศันคติเชิงลบในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานฯ เน่ืองจากมองวา่ไม่ใช่ภาระ
งานของอปท. และไม่ไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 
ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
การสนบัสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

O1 : ได้รับการสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการ การให้ค  าปรึกษา แนะน า  
รวมถึงการร่วมติดตามตรวจสอบ จาก 
สผ. หรือ ทสจ. 
 

T1 : ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ วัส ดุ / อุปกรณ์จาก
หน่วยงานอ่ืน 
 

การใหค้วามร่วมมือจาก
เจา้ของโครงการ 

O2: เจา้ของโครงการส่วนใหญ่ใหค้วาม
ร่วมมือในการติดตามตรวจสอบ ช่วย
ลดภาระงานเจ้าหน้าท่ีในการบงัคบัใช้
กฎหมาย ช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียน
ต่างๆ  

T2:  เจ้าของโครงการบางส่วนยงั
ไม่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
ผลการปฏิบัติตามรายงานฯ อปท. 
ต้องใช้อ านาจทางกฎหมายในการ
บงัคบัใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง  
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 จากตารางการวิเคราะห์ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรีในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมา
วิเคราะห์โดยเทคนิค TOWS MATRIX เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพ ดงัตารางท่ี 4.3  

ตารางท่ี 4.3 แนวทางการพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบฯ 

 จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 S1 : พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มฯ ก าหนดอ านาจหนา้ท่ี 
บทลงโทษ และรายละเอียดขั้นตอนใน
การจดัท าและน าส่งรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการฯ ไวอ้ยา่งชดัเจน 
S2: อปท. ท่ีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และ
นโยบายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
พ้ืนท่ี มีส่วนช่วยในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
S3: ผูบ้ริหารมีความเขม้งวดจริงจงัใน
การติดตามตรวจสอบฯ ส่งผลให้
เจา้หนา้ท่ีเกิดการกระตือรือร้นในการ
ด าเนินงานย่ิงขึ้น 
S4: เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ อบรมให้
ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ี 
S5: เจา้หนา้ท่ีอปท. ปฏิบติังานให้แลว้
เสร็จตามท่ีกฎหมายก าหนด 
S6: มีปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการ
ปฏิบติังานตามปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 

W1 : เป็นกฎหมายฉบบัใหม่ พึ่งมีการ
บงัคบัใช ้อปท. ยงัไม่มีความรู้และไม่
เขา้ใจขอ้กฎหมายดีพอ 
W2: ไม่เคยไดรั้บการจดัสรรงบประมาณใน
การติดตามตรวจสอบฯ 
W3: วสัดุ อุปกรณ์ ยานพานะไม่เพียงพอใน
การปฎิบติังาน 
W4: นโยบายผูบ้ริหารเป็นก าลงัส าคญัใน
การขบัเคล่ือนงานของอปท. ผูบ้ริหารบาง
แห่งไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 
W5: เจา้หนา้ท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจมาก
เพียงพอ ท าให้เกิดความสับสนและปฎิบติั
ตามกฎหมายไม่ถูกตอ้งครบถว้น 
W6: เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไม่ตรงกบัสาย
งาน ท าให้ขาดความรู้ความช านาญเฉพาะ
ดา้น 
W7: จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอกับ
จ านวนโครงการท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
W8: อปท. ขาดฐานขอ้มูลโครงการ และ
ไม่มีการวางแผนงาน/โครงการในการ
ติดตามตรวจสอบ 
W9: ไม่มีขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบติังาน
ท่ีชดัเจน 
W10: เจา้หนา้ท่ีมีทศันคติเชิงลบในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ 
เน่ืองจากมองว่าไม่ใช่ภาระงานของอปท. 
และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
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ตารางท่ี 4.3 แนวทางการพฒันาศกัยภาพองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบฯ (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunity) SO แนวทางเชิงรุก WO แนวทางเชิงแก้ไข 
O1: ได้รับการสนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการ การให้ค าปรึกษา 
แนะน า รวมถึงการร่วมติดตาม
ตรวจสอบ จาก สผ. หรือ ทสจ. 
O2: เจา้ของโครงการส่วนใหญ่ให้
คว าม ร่ วม มือ ในก าร ติดตาม
ตรวจสอบ ช่วยลดภาระงาน
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
ก ฎหม า ย  ช่ ว ย ลด ปัญห า ข้ อ
ร้องเรียนต่างๆ 

1) ประชาสัมพนัธ์สนบัสนุนขอ้มูลทาง
วิชาการเก่ียวกบัการจดัท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแก่
ผูบ้ริหารอปท. เจา้ของโครงการ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (S1+O1) 

2) พบปะพูดคุยสร้างทศันคติท่ีดีต่อ
รายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ผลกัดนัให้ผูบ้ริหาร อปท. 
เห็นความส าคญัในการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (S2+O1) 

3) ให้ค าปรึกษา เป็นพ่ีเล้ียง และ
ร่วมกบั อปท. ในการจดัท าแผนการ
ติดตามตรวจสอบฯ (S6+O1) 

1) สนบัสนุนให้ อปท. จดัท าฐานขอ้มูล
โครงการฯ ในพ้ืนท่ี เพ่ือจดัท าแผนการ
ติดตามตรวจสอบโครงการ (W8+O1) 

2) ผลกัดนัให้อปท. จดัท าแผนงาน/
โครงการ เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบอยา่งเป็น
ระบบ และขอรับงบประมาณ จดัซ้ือวสัดุ/
อุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบ
โครงการ (W2+W3+O1) 

3) จดัท าคู่มือแนวทางการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้
อปท. ใชเ้ป็นแนวทางไปการปฏิบติังาน 
(W9+O1) 

4) จดัการอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจแก่อปท.ในการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบติัตามรายงานฯ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด (W5+W6+O1) 

 

อุปสรรค (Threat) ST แนวทางเชิงป้องกนั WT แนวทางเชิงรับ 
T1 : ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า รสนับส นุน
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ์จาก
หน่วยงานอื่น 
T2:  เจา้ของโครงการบางส่วนยงั
ไม่ให้ความร่วมมือในการรายงาน
ผลการปฏิบติัตามรายงานฯ อปท. 
ตอ้งใชอ้ านาจทางกฎหมายในการ
บงัคบัให้ปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

1) จดัท าแผนงาน/โครงการ ก าหนด
ขั้นตอน กระบวนการติดตามตรวจสอบ
โครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดเป็น
ประจ าทุกปี (S6+T2) 

2) สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวงัการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีใน
การติดตามตรวจสอบ (S6+T1) 

 
 
 

1) ขอความร่วมมือ หรือบูรณาการกบั
หน่วยงานอื่น ในการด าเนินงานในกรณีท่ี
ไม่มีวสัดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพียงพอใน
การปฏิบติังาน (W3+T1) 

2) ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังาน
ให้เหมาะสม โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
(W9+T2) 
3) ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความ
เขา้ใจแก่เจา้ของโครงการในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ ตามท่ี
กฎหมายก าหนด (W1+T2) 
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 จากการจดัท า TOWS MATRIX ประกอบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ท าให้ไดแ้นวทางการ
พฒันาศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) แนวทางเชิงรุก 
(1) ประชาสัมพันธ์สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเ ก่ียวกับการจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแก่ผูบ้ริหารอปท. เจา้ของโครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
(2) พบปะพูดคุยสร้างทศันคติท่ีดีต่อรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ผลกัดนั

ใหผู้บ้ริหาร อปท. เห็นความส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
(3) ใหค้  าปรึกษา เป็นพี่เล้ียง และร่วมกบั อปท. ในการจดัท าแผนการติดตามตรวจสอบฯ  

2) แนวทางเชิงแกไ้ข 
(1) สนบัสนุนให้ อปท. จดัท าฐานขอ้มูลโครงการฯ ในพื้นท่ี เพื่อจดัท าแผนการติดตาม

ตรวจสอบโครงการ  
(2) ผลกัดนัใหอ้ปท. จดัท าแผนงาน/โครงการ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการติดตาม

ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และขอรับงบประมาณ จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบ
โครงการ  

(3) จัดท าคู่มือแนวทางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหอ้ปท. ใชเ้ป็นแนวทางไปการปฏิบติังาน  

(4) จดัการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่อปท.ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3) แนวทางเชิงป้องกนั 
(1) จดัท าแผนงาน/โครงการ ก าหนดขั้นตอน กระบวนการติดตามตรวจสอบโครงการ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นประจ าทุกปี  
(2) สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบ 
4) แนวทางเชิงรับ 

(1) ขอความร่วมมือ หรือบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืน ในการด าเนินงานในกรณีท่ีไม่มีวสัดุ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพียงพอในการปฏิบติังาน  

(2) ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย  
(3) ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่เจา้ของโครงการในการติดตามตรวจสอบ

การปฏิบติัตามรายงานฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจยั เร่ือง ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรีในการติดตาม
ตรวจสอบการปฎิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน 
และบริการชุมชน)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาศกัยภาพ ปัญหาและอุปสรรคของคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ (ดา้นอาคาร 
การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาศกัยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูศึ้กษาไดท้ าศึกษาจากขอ้มูลทางเอกสารและการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
ซ่ึงสามารถสรุปผล อภิปรายผล และน าเสนอขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ศักยภาพของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบฯ 
1) การบงัคบัใชก้ฎหมาย  

ในการการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ าเป็นตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายในการ
ติดตามตรวจสอบการปฎิบติัตามรายงานฯ แต่เน่ืองจากมีขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบัเจา้หนา้ท่ี
ท่ีปฏิบติังานมีความรู้ ความเช่ียวชาญในขอ้กฎหมายแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั โดยเจา้หนา้ท่ีกองช่าง
จะมีความเช่ียวชาญกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ไม่เขา้ใจกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้การบงัคบัใช้
กฎหมายยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
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2) ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(1) วิสัยทศัน์และนโยบาย 

 ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัชลบุรี ส่วนใหญ่มี
วิสัยทัศน์และนโยบายองค์กรท่ี เ ก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึง เป็นนโยบายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในภาพรวม แต่ไม่มีนโยบายเฉพาะท่ีเก่ียวกับรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่เห็นความส าคญัใน
การติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ  ทั้งน้ี วิสัยทศัน์และนโยบายของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานฯ เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดแนวทาง ทิศทางการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งการ
อนุมติัแผนงาน/โครงการ และการจดัสรรงบประมาณในการติดตามตรวจสอบ   

(2) การติดตามตรวจสอบ 
 ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดจ้ากสรุปรายงานผลการน าส่งรายงานผล
การปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ ท่ีเจ้าของโครงการตอ้งน าส่งให้หน่วยงานท่ีมี
อ านาจอนุญาต (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) และหน่วยงานท่ีมี
อ านาจอนุญาตตอ้งน าส่งให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั อย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ  เพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงานท่ีช่วยระบบวางแผนและการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

3) เจา้หนา้ท่ี 
(1) อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี 

 จงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
(EEC) ท าให้มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก แต่โครงสร้าง
ของส่วนราชการไม่ไดมี้การเพิ่มกรอบอตัราก าลงัเจา้หน้าท่ีในพื้นท่ี  จึงท าให้ขาดแคลนเจา้หน้าท่ีใน
การก ากบัดูแลการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มได้อย่างทัว่ถึง และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับตามกฎหมายหลายฉบบั ท าให้เกิดความ
สับสน การปฎิบัตงานไม่ตรงกับสายงานท่ีได้ รับมอบหมาย ท าให้การติดตามตรวจสอบไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  

(2) ความรู้ความเขา้ใจ 
 เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนมากมีความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้น และขาดความรู้ความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบการปฎิบติัตามรายงานการ
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ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) จึงท าให้บางคร้ังการด าเนินการติดตามตรวจสอบ
โครงการไม่ครบถว้น และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

(3) ทศันคติ 
 เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่มีทศันคติเชิงลบต่อ
การติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามรายงานฯ โดยเห็นว่าเป็นการสร้างภาระหน้าท่ีเพิ่มขึ้นแก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ทั้งน้ีทศันคติของเจา้หน้าท่ีก็ไม่มีผลต่อการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานฯ เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

4) กระบวนการปฏิบติังาน 
(1) การวางแผน 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นบางแห่งไม่มีการวางแผนงาน/โครงการ
ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานฯ แต่อย่างใด โดยบางแห่งที่แจง้ว่ามีการวางแผน
งาน/โครงการก็ไม่มีเอกสารหลกัฐานการด าเนินการแผนงาน/โครงการอย่างเป็นรูปธรรม เป็น
เพียงขอ้มูลท่ีรับทราบกนัภายในส านกั/กองเท่านั้น 

(2) การปฏิบติั 
  เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนมากไม่มีการวางแผนงาน/
โครงการในการติดตามตรวจสอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติังานจึงเป็นการ
ด าเนินงานตามระเบียบ กฎหมายท่ีก าหนดไว ้ และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีภาระงานอ่ืนท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงท า
ใหก้ารปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

(3) การติดตามประเมินผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตาม
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จากรายงานผลการปฎิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้น
รายงานฯ ท่ีเจ้าของโครงการน าส่งให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจ
อนุญาตตามกฎหมาย แต่เน่ืองจากไม่มีการจดัท าฐานขอ้มูลโครงการในพื้นท่ี จึงท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบไดว้า่โครงการมีการน าส่งรายงานผลการปฎิบติัตามมาตรการฯ ครบถว้นหรือไม่ 

(4) การปรับปรุงแกไ้ข 
  เ น่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีการจัดท าฐานข้อมูล
โครงการ และไม่มีการวางแผนงาน/โครงการในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ท าให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการ
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ติดตามตรวจสอบโครงการอยู่เสมอ โดยตอ้งผ่านความเห็นชอบจากผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

5) งบประมาณ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ไม่มีการจดัตั้งงบประมาณใน

การติดตามตรวจสอบการปฎิบติัตามรายงานฯ โดยในการปฏิบติังานในการติดตามตรวจสอบการ
ปฎิบติัตามรายงานฯ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้การบูรณาการงบประมาณจากงบด าเนินงาน 
หรืองบโครงการอ่ืนในการปฏิบติังาน และไม่เคยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงท าใหเ้ป็นขอ้จ ากดัในการติดตามตรวจสอบอยา่งมาก 

6) วสัดุ/อุปกรณ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนมากไม่มีวสัดุ/อุปกรณ์ในการติดตาม
ตรวจสอบการปฎิบัติตามรายงานฯ เน่ืองจากไม่มีการจัดตั้ งงบประมาณหรือได้รับการจัดสรร
งบประมาณแต่อย่างใด  เน่ืองจากในการจัดท ารายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ (Monitor 
Report) เจา้ของโครงการว่าจา้ง Third Party ในการเก็บขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
รายงานผลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอง
ว่าไม่จ าเป็นตอ้งใช้วสัดุ/อุปกรณ์ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 

7) การสนบัสนุน/ความร่วมมือ 
 องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่งแวดลอ้ม ในการให้ค  าแนะน า ปรึกษา ร่วมตรวจประเมินติดตามตรวจสอบ จดัอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลเผยแพร่เอกสารวิชาการ คู่มือแนวทางการ
ด าเนินงาน โดยในส่วนของเจา้ของโครงการมีการน าส่งเล่มรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ี
ก าหนดไวใ้นรายงานฯ และให้ความร่วมมือแก่เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอย่างดีใน
การติดตามตรวจสอบในระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ แต่ในส่วนรายละเอียดการจัดท า
รายงานฯ ยงัพบว่ามีบางโครงการท่ีปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานไม่ครบถว้น ซ่ึงอาจ
เกิดจากความไม่เขา้ใจในการจดัท ารายงานผลการปฎิบติัตามมาตรการฯ จึงท าให้เกิดขอ้ร้องเรียน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินโครงการได ้แต่พบเป็นส่วนนอ้ย  

5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามตรวจสอบฯ 
1) การบังคับใช้กฎหมาย – เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีจ านวนไม่

เพียงพอต่อจ านวนโครงการท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี และกฎหมายในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม



71 

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดลอ้มมีการปรับปรุงใหม่ และพึ่งเร่ิมมีการบงัคบัใชไ้ม่นานท า
ให้เจา้หนา้ท่ีไม่รู้และไม่เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการติดตามตรวจสอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้จึง
เกิดปัญการการบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่ครบถว้นและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

2) บุคคลากร - จ านวนบุคคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีไม่เพียงพอกบั
ปริมาณหรือจ านวนโครงการท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี  

3) งบประมาณ – องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีการจัดตั้ งงบประมาณหรือ
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในการติดตามตรวจสอบโครงการ 

4) ความรู้ความเขา้ใจ – เจา้หน้าท่ีองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติังานไม่ตรง
ตามสายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าใหข้าดความรู้ความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานฯ กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการปฏิบติังาน ความรู้ในการใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม และการตรวจสอบผลการตรวจวดัตามค่ามาตรฐาน เป็นตน้ 

5) วสัดุ/อุปกรณ์ –องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวสัดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ไม่
เพียงพอในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ  

6) ฐานขอ้มูล –องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีการจดัท าฐานขอ้มูลรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี จึงท าใหข้อ้มูลส าคญัในการวางแผนงาน/โครงการ 

5.1.3 แนวทางการพฒันาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบฯ 
 จากการวิเคราะห์ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ในการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรร
ท่ีดิน และบริการชุมชน) สรุปได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัชลบุรีไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ เน่ืองจากมีจุดอ่อนท่ีส าคญัหลายประการ
ไดแ้ก่  
 (1) เป็นกฎหมายฉบบัใหม่ พึ่งมีการบงัคบัใช้ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัไม่มี
ความรู้และไม่เขา้ใจขอ้กฎหมายดีพอ 
 (2) ไม่เคยไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในการติดตามตรวจสอบฯ 
 (3) วสัดุ อุปกรณ์ ยานพานะไม่เพียงพอในการปฎิบติังาน 
 (4) นโยบายผูบ้ริหารเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารบางแห่งไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความยากล าบาก 

 (5) เจา้หน้าท่ีไม่มีความรู้ความเขา้ใจมากเพียงพอ ท าให้เกิดความสับสนและปฎิบติั
ตามกฎหมายไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

 (6) เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานไม่ตรงกบัสายงาน ท าใหข้าดความรู้ความช านาญเฉพาะดา้น 
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 (7) จ านวนเจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอกบัจ านวนโครงการท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
 (8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีการจดัท าฐานข้อมูลโครงการ และไม่มีการ

วางแผนงาน/โครงการในการติดตามตรวจสอบ 
 (9) ไม่มีขั้นตอนกระบวนการ/ปฏิบติังานท่ีชดัเจน 

 (10) เจ้าหน้าท่ีมีทศันคติเชิงลบในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานฯ 
เน่ืองจากมองว่าไม่ใช่ภาระงานของอปท. และไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  

(1) ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุ/อุปกรณ์จากหน่วยงานอ่ืน 
(2)  เจา้ของโครงการบางส่วนยงัไม่ให้ความร่วมมือในการรายงานผลการปฏิบติั

ตามรายงานฯ อปท. ตอ้งใชอ้ านาจทางกฎหมายในการบงัคบัใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 ดงันั้นจึงไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดั
ชลบุรี ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร 
การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) ไวด้งัน้ี 

1) แนวทางเชิงรุก 
(1) ประชาสัมพนัธ์สนับสนุนขอ้มูลทางวิชาการเก่ียวกบัการจัดท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มแก่ผูบ้ริหารอปท. เจา้ของโครงการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
(2) พบปะพูดคุยสร้างทศันคติท่ีดีต่อรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ผลกัดนัใหผู้บ้ริหาร อปท. เห็นความส าคญัในการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
(3) ให้ค  าปรึกษา เป็นพี่เล้ียง และร่วมกับ อปท. ในการจดัท าแผนการติดตาม

ตรวจสอบฯ  
2) แนวทางเชิงแกไ้ข 

(1) สนบัสนุนให้ อปท. จดัท าฐานขอ้มูลโครงการฯ ในพื้นท่ี เพื่อจดัท าแผนการ
ติดตามตรวจสอบโครงการ  

(2) ผลักดันให้อปท. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และขอรับงบประมาณ จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ในการ
ติดตามตรวจสอบโครงการ  

(3) จัดท าคู่ มือแนวทางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหอ้ปท. ใชเ้ป็นแนวทางไปการปฏิบติังาน  
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(4) จดัการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่อปท.ในการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบติัตามรายงานฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3) แนวทางเชิงป้องกนั 
(1) จดัท าแผนงาน/โครงการ ก าหนดขั้นตอน กระบวนการติดตามตรวจสอบ

โครงการตามระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นประจ าทุกปี  
(2) สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวงัการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีในการติดตามตรวจสอบ 
4) แนวทางเชิงรับ 

(1) ขอความร่วมมือ หรือบูรณาการกบัหน่วยงานอ่ืน ในการด าเนินงานในกรณีท่ี
ไม่มีวสัดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพียงพอในการปฏิบติังาน  

(2) ปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม โดยไม่ขดัต่อกฎหมาย  
(3) ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่เจา้ของโครงการในการติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ชลบุรี ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
การบงัคบัใช้กฎหมาย วิสัยทศัน์/นโยบายผูบ้ริหาร การวางแผนงาน/โครงการ และความรู้ความ
เขา้ใจของเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาเก่ียกบัปัจจยัดงักล่าวไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะกฎหมายในการ
อนุญาตตามกฎหมายเฉพาะการอนุญาตในเร่ืองนั้นๆ แต่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มและกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือเจ้าของโครงการไม่ปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะเจา้หนา้ท่ี
ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายไม่ไดใ้ช้อ านาจตามมาตรา 51/3 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งใชก้ฎหมาย
ในฐานะหน่วยงานอนุญาต เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายโรงงาน ในการบงัคบัการให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ซ่ึงเป็นไปตามผลการศึกษาของ อ านาจ วงษบ์ณัฑิต (2562) ท่ีกล่าวไวว้า่  ผูท่ี้มี
บทบาทในการบังคับให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ท่ีอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย  และเน่ืองจากมาตรา 51/3 ใหผู้มี้อ  านาจ
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ดงักล่าวน าเง่ือนไขท่ีปรากฎในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไปก าหนดเป็นเง่ือนไขใน
การออกใบอนุญาตตามกฎหมาย เม่ือผูป้ระกอบการไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในรายงานย่อมถือว่าเป็น
การปฏิบติัผิดเง่ือนไขตามกฎหมายนั้นดว้ย 

2) วิสัยทศัน์/นโยบายผูบ้ริหาร 
 วิสัยทศัน์/นโยบายผูบ้ริหารมีผลต่อการขบัเคล่ือนภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอยา่งมากในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
เพราะผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการท่ี
ส าคัญในพื้นท่ี ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพื้นท่ีใดท่ีผู ้บริหารให้ความส าคัญในอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี จะท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นมีการจดัท า
แผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มอย่างรูปธรรม ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ วสัดุ/อุปกรณ์
ท่ีใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยมีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ภานุวฒัน์  กาศแกว้ (2559) พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ท่ีดีตอ้งฝึกการจินตนาการ แต่สามารถน ามา
สู่การปฏิบติัจริงได ้น าวิสัยทศัน์มาสร้างรูปแบบ กระบวนการท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัแก่คนในองคก์ร
เพื่อประโยชน์สูงสุดมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององคก์ร 

3) การวางแผนงาน/โครงการ 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ส่วนใหญ่ไม่มีการจดัท าแผนงาน/โครงการ
ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติังาน
ในพื้นท่ีจึงเป็นการปฎิบติังานให้แลว้เสร็จตามท่ีกฎหมายก าหนด เม่ือเกิดปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบติังานจึงเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะในช่วงเวลานั้น ๆ ซ่ึงท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัชลบุรี ส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จในการติดตามตรวจสอบโครงการ และท าให้การ
บงัคบัใช้กฎหมายก ากับควบคุมโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนดไวใ้นรายงานฯ ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การวางแผนงาน/โครงการในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอย่างชดัเจน ช่วยให้ทุกคนในองค์การทราบความมุ่งหมายของ
องค์การอย่างชดัเจน ช่วยให้มองเห็นภาพอนาคต ช่วยให้ทุกคนในองค์การปรับตวัรองรับส่ิงท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ช่วยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ผูบ้ริหาร
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  สัญญา เคณาภูมิ และเสาวลกัษณ์ โกศล
กิตติอมัพร (2560) การวางแผนเป็นงานหลกัและส าคญัในการบริหารของหน่วยงานในทุกระดับ  
เน่ืองจากเป็นตวัก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีด าเนินการ การวางแผนมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
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หลายประการ ได้แก่ เป็นหน้าท่ีอันดับแรกของผูบ้ริหาร เป็นแนวทาง ปฏิบัติท่ีส าคัญน าไปสู่
ความส าเร็จของงาน เป็นตวัก าหนดทิศทางขององคก์าร ท าใหทุ้กคนในองคก์ารทราบความมุ่งหมาย
ขององค์การอย่างชดัเจน โดยอาศยัการวดัผลส าเร็จตามแผนงาน และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
นโยบายปัจจุบนั และช่วยขยายขอบเขตของการคิดของผูบ้ริหารและช่วยบริหารคล่องตวัดีขึ้น 

4) ความรู้ความเขา้ใจของเจา้หนา้ท่ี 
 เจา้หนา้ท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัชลบุรี ส่วนมากขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เน่ืองจาก
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานฯ มีการปรับปรุงแกไ้ขในหลายมาตรา อาจท าใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่มีเวลาในการศึกษาขอ้กฎหมาย
ต่างๆ ให้เขา้ใจเพียงพอก่อนท่ีกฎหมายจะมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย จึงท าให้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน
ในการติดตามตรวจสอบรายงานผลการปฏิบติัตามรายงานฯ ไม่ครบถว้นและไม่ครอบคลุม อีกทั้ง
ส่วนมากเจ้าหน้าท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจเฉพาะด้านตามกฎหมายในการอนุญาต เช่น กฎหมาย
ควบคุมอาคาร กฎหมายการสาธารณสุข ไม่มีความรู้ทางวิชาการในการจดัการส่ิงแวดลอ้มเท่าท่ีควร 
จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการติดตามตรวจสอบ เน่ืองจาก
ศกัยภาพตอ้งประกอบดว้ยความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานของบุคคลให้ประสบผลส าเร็จสูง
กวา่มาตรฐานทัว่ไป  จึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สุทธญาณ์ โอบออ้ม (2557) ท่ีกล่าวไวว้า่ ศกัยภาพ 
คือ ความรู้ ทกัษะ และพฤตินิสัยมีความจ าเป็นต่อการท างานของบุคคลให้ประสบ ผลส าเร็จสูงกว่า
มาตรฐานทัว่ไป 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1) ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัควรร่วมกบัองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จัดท าแผนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี ประจ าทุกปี 

2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินควรพฒันาระบบฐานข้อมูลทะเบียนรายช่ือโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัชลบุรี เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การวางแผนการติดตามตรวจสอบการปฎิบติัตามรายงานฯ 
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3) ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัควรจดัท าโครงการอบรม
เสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

4) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควรจดัตั้งคลีนิกส่ิงแวดลอ้ม ให้ค  าปรึกษา แนะน าขอ้
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

5) ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัควรจดัฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น (ทสม.) ในการเฝ้าระวงั
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อคอยสอดส่องดูแลเฝ้าระวงัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

6) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์สร้างความรู้ความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ี เจา้ของโครงการ บริษทัท่ีปรึกษา ส่วนราชการ 
ประชาชนทัว่ไป เก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการติดตามตรวจสอบมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวใ้นรายงาน 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในอนาคต 

  เพื่อให้การศึกษาเก่ียวกบัศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีความครอบคลุมประเด็นท่ี
ส าคญัมากขึ้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1) ควรศึกษาปัญหากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 2) ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด
ไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการ 
 3) ควรศึกษาผลตอบแทนความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการท่ีมีการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ชุดท่ี 1 ส าหรับเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ชุดท่ี 2 ส าหรับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง (เจา้หนา้ท่ี ทสจ. ผูท้รงคุณวุฒิ เจา้หนา้ท่ี สผ. และบริษทัท่ี
ปรึกษา) 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 ส าหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี ในการติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
(ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
*********************************** 

 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................ต าแหน่ง........................................................ 
ส านกั/กอง.................................................... หน่วยงาน...................................................................... 
ผูส้ัมภาษณ์.........นางสาวสุธาสินี  ธนะสีลงักูร...........รหสันกัศึกษา.......5910921025........... 
วนั/เดือน/ปี.................................................................... 
  ก. ค าถามเกี่ยวกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการ
ชุมชน) 
   1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตาม

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

1) วิสัยทศัน์และนโยบายของผูบ้ริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใน
พื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3) ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิตาม
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีรับผิดชอบหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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4) อัตราก าลังและจ านวนเจ้าหน้าท่ี มีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นที่จงัหวดัชลบรีุ
หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

   5) เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัท ารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
   6) เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจในการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
   7) เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีทศันคติต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (EIA) และการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานฯ (Monitoring) อย่างไร และ
ทศันคติมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานฯ หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
   8) กระบวนการปฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือการบงัคบัใชก้ฎหมายมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยุ่งยาก
ซบัซอ้นต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

9) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการวางแผนงาน/โครงการในการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร จดัสรรที่ดิน และบริการ
ชุมชน) หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
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10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้
หรือไม่ และพบปัญหาอุปสรรคอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….  

11) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการแกไ้ขและปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

13) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดตั้ งงบประมาณหรือได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
หรือไม่ (ถา้มี) เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ และเพียงพอหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

15) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเคยไดรั้บการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพในการ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

16) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานในการติดตามตรวจสอบฯ ควรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพหรือไม่ 
เร่ืองใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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17) ขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตาม
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

18) ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

   19) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพเพียงพอหรือไม่ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ด้านอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการ
ชุมชน) อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

  ข. ค าถามเกี่ยวกับการปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ด้าน
อาคาร จัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 

1) หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น สผ.  สสภ.13 และหน่วยงานระดับจงัหวดั มีส่วนช่วย 
หรือสนบัสนุนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่จงัหวดัชลบุรีหรือไม่ อย่างไร (เช่น วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ขอ้มูลทางวิชาการ) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2) การให้ความร่วมมือจากเจา้ของโครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนช่วยหรือ
สนบัสนุนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่จงัหวดัชลบุรีหรือไม่ อย่างไร (เช่น การปฏิบติัตามกฎหมาย 
การให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าท่ี การน าเสนอข้อเท็จจริง การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ) 
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือไม่ เพียงใด (ช่วยส่งเสริม/เป็น
อุปสรรค) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

4) ปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้ง ท่ีมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

5) ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
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แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 ส าหรับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
ศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี ในการติดตามตรวจสอบผล

การปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
(ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
*********************************** 

 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์...............................................................ต าแหน่ง......................................................... 
ส านกั/กอง.................................................... หน่วยงาน...................................................................... 
ผูส้ัมภาษณ์.........นางสาวสุธาสินี  ธนะสีลงักูร...........รหสันกัศึกษา.......5910921025........... 
วนั/เดือน/ปี.................................................................... 
  ก. ค าถามเกี่ยวกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ด้านอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และบริการ
ชุมชน) 
   1) ท่านคิดว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2) ท่านคิดว่าวิสัยทศัน์และนโยบายของผูบ้ริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อการติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3) ท่านคิดว่าอตัราก าลงัและจ านวนเจา้หนา้ท่ี มีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่จงัหวดั
ชลบุรีหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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   4) ท่านคิดว่าเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจต่อการจดัท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
   5) ท่านคิดว่าเจา้หน้าท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความรู้ความเขา้ใจในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
   6) ท่านคิดว่าทศันคติมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานฯ หรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
   7) ท่านคิดว่ากระบวนการปฏิบติังานในการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือการบงัคบัใช้กฎหมายมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความ
ยุง่ยากซบัซอ้นต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

8) ท่านคิดวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผล
การด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการแกไ้ขและปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

10) หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ (ถา้มี) 
เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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11) ท่านคิดว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีวสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ และเพียงพอหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

12) หน่วยงานของท่านเคยจดัการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

13) ท่านคิดว่าเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานในการติดตามตรวจสอบฯ ควรได้รับการพัฒนา
ศกัยภาพหรือไม่ เร่ืองใดบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

14) ท่านคิดว่าขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

15) ท่านคิดว่ามีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

   16) ท่านคิดว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพเพียงพอหรือไม่ในการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (ดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน 
และบริการชุมชน) อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
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  ข. ค าถามเกี่ยวกับการปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ด้าน
อาคาร จัดสรรท่ีดิน และบริการชุมชน) 

1) ท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านมีส่วนช่วย หรือสนบัสนุนในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นท่ี
จงัหวดัชลบุรีไดห้รือไม่ อยา่งไร (เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ขอ้มูลทางวิชาการ) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2) การให้ความร่วมมือจากเจา้ของโครงการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนช่วยหรือ
สนบัสนุนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่จงัหวดัชลบุรีหรือไม่ อย่างไร (เช่น การปฏิบติัตามกฎหมาย 
การให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าท่ี การน าเสนอข้อเท็จจริง การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือไม่ เพียงใด (ช่วยส่งเสริม/เป็น
อุปสรรค) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

4) ปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้ง ท่ีมีผลต่อการติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  

5) ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ข  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….  
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 

 



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวสุธาสินี  ธนะสีลงักูร 
 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552 เทคโนโลยบีณัฑิต (ทล.บ.)

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2544 – 2546  เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรณี 1 

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ 
 พ.ศ. 2546 – 2551 เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรณี 2-4 
 ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัสระบุรี 
 พ.ศ. 2551 เจา้พนกังานทรัพยากรธรณี

ปฏิบติังาน ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสระบุรี 

 พ.ศ. 2554 เจา้พนกังานทรัพยากรธรณีช านาญ
งาน ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสระบุรี 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม
ปฏิบติัการ ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี 

  


