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โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. บทนาํ 
 
 ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ไดกําหนดประเภทและขนาดของโครงการพัฒนาที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งในปจจุบันมีโครงการขนาดใหญของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดเสนอรายงาน (EIA) 
และไดรับความเห็นชอบในรายงานไปแลวเปนจํานวนประมาณ 2,000 แหง อยางไรก็ตามการจัดทํารายงาน EIA เปน
เครื่องมือหนึ่งที่ใชในการคาดการณระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการกอสรางและการดําเนินการ
โครงการ พรอมทั้งมีการเสนอมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมใหแกโครงการเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ ในระหวางชวงกอสรางและชวงที่โครงการเปดดําเนินการ
แลว ดังนั้นจําเปนตองมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมตามที่ไดระบุไวในรายงาน EIA 
เพื่อประเมินผลวาโครงการดังกลาวมีการดําเนินการตามมาตรการครบถวนสมบูรณหรือไม อยางไร และกอใหเกิด
ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนประการใด 
 ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาดังกลาวจําเปน ตองมี
ระบบฐานขอมูลและเครือขายการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของที่ดี เพื่อใหการติดตามตรวจสอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรวดเร็ว ทั้งนี้ระบบฐานขอมูลดังกลาวตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลในรายงาน EIA 
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (รายงาน Monitor) ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน ขอมูลจากการติดตามตรวจสอบ (Field 
Investigation) การดําเนินงานของโครงการและขอมูลการรองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการปฏิบัติงานของ
โครงการ เปนตน อนึ่ง เครือขายการประสานงานตองประกอบดวยกลไกการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน ไดแก 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานภาครัฐ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และ
ภาคเอกชนซึ่งเปนเจาของโครงการพัฒนา 
 ในการนี้ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดใหมีการวางระบบติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จากโครงการที่จัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประเภทโครงการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และโรงไฟฟาพลังความ
รอนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใหจัดวางระบบฐานขอมูลและระบบโครงสรางการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ
ประเภทดังกลาว เพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและขยายผลสูโครงการพัฒนาประเภทอื่นตอไป ซึ่ง
สามารถนําไปสูการพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการวาง
แผนการพัฒนาในพื้นที่ตางๆ ของประเทศใหมีความสอดคลองกับการพัฒนาแบบยั่งยืนในที่สุด 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 2 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2. เก่ียวกับโครงการ 
 
  ระบบเครือขายโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จากโครงการที่จัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  พัฒนาขึ้นเพื่อใหการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการที่จัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนการสรางเครือขายการจัดทํารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหเกิดความรวมมือกันระหวางผูเกี่ยวของทั้งหมด   ซึ่ง
ระบบเครือขายดังกลาวไดแบงฐานขอมูลหลักออกเปน 5 ฐานขอมูล ดังนี้ 
  - ฐานขอมูลรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม   
  - ฐานขอมูลรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (Monitor) 
  - ฐานขอมูลเรื่องรองเรียน   
  - ฐานขอมูลการตรวจสอบพื้นที่  
  - ฐานขอมูลมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
  ระบบไดกําหนดขอบเขตสิทธิ์ในการเขาใชงานของผูใชงานในแตละกลุมไวโดยกลุมผูใชงาน
ออกเปน 12 กลุม ดังนี้ 
  - ผูดูแลระบบ 
  - เจาหนาที่กลุมติดตามตรวจสอบ 
  - เจาหนาที่กลุมอุตสาหกรรม 
  - เจาหนาผูมีหนาที่ตรวจความถูกตองของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  - เจาหนาที่ฝายธุรการ สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวผ.) 
  - เจาของโครงการ 
  - หนวยราชการอื่นๆ 
  - ผูเช่ียวชาญพิเศษ 
  - บริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับอนุญาตจาก สผ. 
  - ประชาชนทั่วไป 
  - องคกรเอกชน 
  - บริษัทเอกชนทั่วไป 
  - ผูใชงานที่ไมไดลงทะเบียน   
  โดยมีรายละเอียดวิธีการใชงานระบบและสิทธิ์ในการใชงานระบบที่แตกตางกันในแตละระดับดังจะ
กลาวตอไป 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 3 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3. คุณสมบัตขิองอุปกรณและ 
โปรแกรมตอเชื่อมระบบ 

 
 เพื่อใหการใชงานระบบเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพจึงกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําของอุปกรณและโปรแกรม
ในการตอเช่ือมเพื่อเขาสูระบบ (System Requirement) ซึ่งตองสามารถเขากันไดกับระบบคอมพิวเตอรของสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 ขอกําหนดของอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการติดตั้งระบบ  
 
 ความตองการขั้นต่ําของอุปกรณที่ใชภายในระบบ (System Hardware requirement) ควรเปนอุปกรณที่สามารถ
เขากันไดกับระบบคอมพิวเตอรของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1)  เคร่ืองที่ใหบริการขอมูล (Server) 
CPU  : Intel Pentium IV 2.4 GHz/512 KB 
Memory : 1 GB 
Harddisk  : 36.4 GB 
Floppy drive : 1.44 MB 
Network card : 10/100 Mb/s 
Modem : 56 Kb/s External  
Monitor : 15” CRT Color Monitor 
Input device : Keyboard, Mouse 
CD-Recorder : 32 x 10 x 40 External USB 
Printer : Laser Printer 600 x 1200 dpi 
UPS : 1 KV, 15 Min Backup 

 
2)  เคร่ืองที่ขอใชขอมูล (Client) 

CPU  : 166 MHz 
Memory : 32 MB 
Network card : 10/100 Mb/s   OR 
Modem : 56 Kb/s External  
Monitor : 15” CRT Color Monitor 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 4 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3.2 ขอกําหนดของโปรแกรมตาง ๆ ท่ีใชในการติดตั้งระบบ 
 
  นอกจากความอุปกรณที่ใชตอเช่ือมเพื่อเขาสูระบบจะมีความสําคัญแลว โปรแกรมประยุกตหรือ Application ก็
มีความสําคัญเชนกัน โดยความตองการขั้นต่ําของโปรแกรมที่ใชภายในระบบ (System Software requirement) ควรเปน
อุปกรณที่สามารถเขากันไดกับระบบคอมพิวเตอรของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับอุปกรณ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 

1)  เคร่ืองที่ใหบริการขอมูล (Server) 
OS  : Microsoft Windows 2003 Server Standard 
Database : Microsoft SQL 2000 Server Standard 
Web Browser : Internet Explorer 6.0 
Antivirus : Norton Antivirus Corporate 8.1 

 
2)  เคร่ืองที่ขอใชขอมูล (Client) 

Web Browser : version 5.0 ขึ้นไป และรองรับภาษาไทย 
 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 5 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4. สิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ 
 
4.1 กลุมผูใชงาน 
 
 ระบบไดกําหนดสิทธิ์ในการใชงานของผูใชงานในแตละกลุมไวโดยแบงกลุมผูใชงานออกเปน 12 กลุม ที่มี
ขอบเขตของการเขาใชงานที่แตกตางกัน โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผู
กําหนด ซึ่งแตละกลุมมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผูดูแลระบบ  หมายถึง  ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวผ.) สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ใหเปนผูจัดการและดูแลระบบฐานขอมูลทั้งหมด 

2) เจาหนาที่กลุมติดตามตรวจสอบ  หมายถึง  เจาหนาที่ในกลุมติตามตรวจสอบ ของสํานักวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวผ.) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

3) เจาหนาที่กลุมอุตสาหกรรม  หมายถึง  เจาหนาที่ในกลุมอุตสาหกรรม ผูมีหนาที่ในการตรวจสอบความ
ถูกตองของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม  โดยสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวผ.) สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

4) เจาหนาผูมีหนาที่ตรวจความถูกตองของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ผูไดรับการแตงตั้งให
ตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมสวนอื่น ๆ โดยสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวผ.) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

5) เจาหนาที่ฝายธุรการสํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวผ.)  หมายถึง  ฝายธุรการของสํานัก
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (สวผ.) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งเปนผู
ออกเลขรหัสประจําโครางการ และรายงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6) เจาของโครงการ  หมายถึง  เจาของโครงการที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
7) หนวยราชการอื่น ๆ  หมายถึง  หนวยงานราชการอื่น ๆ ที่มีหนาที่ เกี่ยวของกับการจัดทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอม เชน กรมโรงการอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ เปนตน 
8) ผูเช่ียวชาญพิเศษ  หมายถึง  ผูเช่ียวชาญพิเศษซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ซึ่งลงทะเบียนไวกับระบบ 
9) บริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับอนุญาตจาก สผ  หมายถึง  บริษัทที่ปรึกษาที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งลงทะเบียนไวกับระบบ 
10) องคกรเอกชน  หมายถึง  องคกรเอกชนซึ่งลงทะเบียนไวกับระบบ 
11) บริษัทเอกชนทั่วไป  หมายถึง  บริษัทเอกชนซึ่งลงทะเบียนไวกับระบบ 
12) ประชาชนทั่วไป  หมายถึง  นิสิต นักศึกษา ผูวิจัย ประชาชนทั่วไป และผูที่เขาใชงานระบบกลุมอื่น ๆ ซึ่ง

ลงทะเบียนไวกับระบบ 
13) ผูใชงานที่ไมไดลงทะเบียน  หมายถึง  ผูใชอื่น ๆ ที่ไมไดลงทะเบียนกับระบบ 

 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 6 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.2 ระดับสิทธ์ิ 
  สําหรับการใชงานของผูใช  ระบบไดกําหนดระดับสิทธิ์การเขาใชงานแตละสวนไว ทั้งสิ้น 7 ระดับ 
มีรายละเอียดดังนี้  

ระดับสิทธิ์ 9    เปนระดับสิทธิ์สูงสุดที่กําหนดขึ้นแกผูที่มีหนาที่ในการบํารุงรักษา และดูแล
ระบบใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ระดับสิทธิ์ 6    เปนระดับสิทธิ์ที่กําหนดใหแกเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการที่ไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ระดับสิทธิ์ 5 เปนระดับสิทธิ์ที่กําหนดใหแกเจาหนาผูมีหนาที่ตรวจความถูกตองของรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ระดับสิทธิ์ 4 เปนระดับสิทธิ์ที่กําหนดใหแกเจาหนาธุรการของสํานักวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (สวผ.) 

ระดับสิทธิ์ 3 เปนระดับสิทธิ์ที่กําหนดใหแกเจาของโครงการที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ระดับสิทธิ์ 2 เปนระดับสิทธิ์ที่กําหนดใหแกหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ระดับสิทธิ์ 1 เปนระดับสิทธิ์ที่กําหนดใหแกบุคคลกลุมอื่นที่เขาใชงาน ซึ่งไดลงทะเบียนไวกับ
ระบบ 

ไมมีระดับสิทธิ์ กําหนดใหแกบุคคลทั่วไปซึ่งไมไดลงทะเบียนกับระบบ 
 
 จากระดับขางตน สามารถแบงผูใชงานระบบทั้ง 12 กลุมได ดังนี้ 
 

ลําดับ ผูใชงาน ระดับสิทธ์ิ 
1. ผูดูแลระบบ 9 
2. เจาหนาที่ฝายตดิตามตรวจสอบ 6 
3. เจาหนาที่ฝายอุตสาหกรรม 5 
4. เจาหนาผูมีหนาทีต่รวจความถูกตองของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 5 
5. เจาหนาที่ฝายธุรการ 4 
6. เจาของโครงการ 3 
7. หนวยราชการอื่น ๆ 2 
8. ผูเชี่ยวชาญพิเศษ 1 
9. บริษัทที่ปรึกษา ไดรับอนุญาตจาก สผ. 1 

10. องคกรเอกชน 1 
11. บริษัทเอกชนทั่วไป 1 
12. ประชาชนทัว่ไป 1 
13. ผูใชงานทีไ่มไดลงทะเบียน ไมม ี

 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 7 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เรื่องการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4.3 สิทธิ์การเขาใชงานของขอมูลแตละกลุม 
 ระบบไดกําหนดสิทธิ์ในการใชงานขอมูลแตละกลุมของผูใชงาน ดังตาราง 
 

ระดับสิทธิ ์9 ระดับสิทธิ ์6 ระดับสิทธิ ์5 ระดับสิทธิ ์4 ระดับสิทธิ ์3 ระดับสิทธิ ์2 ระดับสิทธิ ์1 ไมมีระดบัสิทธิ ์

 I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V 
ขอมูลผูใชงาน                                 
 ชื่อและรหัสผานผูใชงาน / / / /  */  */  */  */  */  */  */  */ */ */  */ */ */  */     
 เบอรโทรศัพทตดิตอ / / / /  */  */  */  */  */  */  */  */ */ */  */ */ */  */     
 ที่อยู / / / /  */  */  */  */  */  */  */  */ */ */  */ */ */  */     
 ความเชี่ยวชาญ / / / /  */  */  */  */  */  */  */  */ */ */  */ */ */  */     
 ตําแหนง / / / /  */  */  */  */  */  */  */  */ */ */  */ */ */  */     
 ประเภทผูใชงาน / / / /  */  */  */  */  */  */  */  */ */ */  */ */ */  */     
 องคกรที่สังกัด / / / /  */  */  */  */  */  */  */  */ */ */  */ */ */  */     
 เพศ / / / /  */  */  */  */  */  */  */  */ */ */  */ */ */  */     
ขอมูลทั่วไป                                  
 ชื่อบริษัทเจาของโครงการ / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 ชื่อโครงการ / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 รหัสโครงการ / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 นิติบุคคลที่ทํารายงาน / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 รายละเอียดโครงการ / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 ประเภทโครงการ / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 ที่ตั้งโครงการ / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 รายงาน EIA ของโครงการ / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 วันที่รับเลมรายงาน / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 เลขที่รับเลมรายงาน / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 สถานภาพการพิจารณารายงาน / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
 รหัส EIA ที่เกี่ยวของ / / / /    / / / / / / / / /    /    /    /    / 
                                 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 8 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เรื่องการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ระดับสิทธิ ์9 ระดับสิทธิ ์6 ระดับสิทธิ ์5 ระดับสิทธิ ์4 ระดับสิทธิ ์3 ระดับสิทธิ ์2 ระดับสิทธิ ์1 ไมมีระดบัสิทธิ ์

 I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V 
ขอมูลพื้นฐานรายงาน EIA                                 
 ชื่อรายงาน EIA / / / /    / / / / /    /    /    /    /    / 
 ขอมูลทั่วไปของโครงการ / / / /    / / / / /    /    /    /    /    / 
 ที่ตั้งโครงการ / / / /    / / / / /    /    /    /    /    / 
 แผนผังโครงการ / / / /    / / / / /    /    ***/    /         
 จุดตรวจวัด / / / /    / / / / /    /    /    /    /    / 
 วัตถุดิบ และเชือ้เพลิง / / / /    / / / / /    /    ***/    /         
 ผลิตภัณฑ / / / /    / / / / /    /    /    /    /    / 
 กระบวนการผลิต / / / /    / / / / /    /    ***/    /         
 มลสารและการควบคุม / / / /    / / / / /    /    /    /    /    / 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ / / / /    / / / / / ** / ** / **/ /    /    /    /    / 
ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม                                 
 รายงานผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดลอม / / / / / / / /    /    / */   /    /    /    / 
 ผลการตรวจวัดตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม / / / / / / / /    /    / */   /    /    /    / 
 ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม / / / / / / / /    /    / */   /    /    /    / 
 แนวโนมของคุณภาพสิง่แวดลอม    /    /    /    /    /    /    /    / 
เรื่องรองเรียน                                 
 โครงการ / / / / / / / /         /    /    /        
 เจาของโครงการ / / / / / / / /         /    /    /        
 ประเภทเรื่องรองเรียน / / / / / / / /         /    /    /        
 ผูรองเรียน / / / / / / / /         /    /    /        
 เรื่องราวรองเรียน / / / / / / / /         /    /    /        
 วันที่รับเรื่องรองเรียน / / / / / / / /         /    /    /        
 สถานะเรื่องรองเรียน / / / / / / / /         /    /    /        
 ผลการดําเนินการของเจาหนาที ่ / / / / / / / /         /    /    /        
                                 
                                 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 9 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เรื่องการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ระดับสิทธิ ์9 ระดับสิทธิ ์6 ระดับสิทธิ ์5 ระดับสิทธิ ์4 ระดับสิทธิ ์3 ระดับสิทธิ ์2 ระดับสิทธิ ์1 ไมมีระดบัสิทธิ ์

 I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V I E D V 
การตรวจสอบพื้นที ่                                 
 เรื่องรองเรียน / / / / / / / /    /    /        /         
 โครงการ / / / / / / / /    /    /        /         
 เรื่องที่ตรวจสอบ / / / / / / / /    /    /        /         
 ผูตรวจสอบ / / / / / / / /    /    /        /         
 รายละเอียด / / / / / / / /    /    /        /         
 วันที่รับเรื่องรองเรียน / / / / / / / /    /    /        /         
 สถานะเรื่องรองเรียน / / / / / / / /    /    /        /         
 หมายเหต ุ / / / / / / / /    /    /        /         

 
หมายเหตุ :  
I หมายถึง การเพิ่มขอมูล (Insert) 
E หมายถึง การแกไขขอมูล (Edit) 
D หมายถึง การลบขอมูล (Delete) 
V หมายถึง การเรียกดูขอมูล (View) 
* ดูไดแตขอมูลของบริษัทเจาของโครงการ และหากเปนขอมูลของตัวเองสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได 
** มีสิทธิ์ในการเพิ่ม (I) แกไข (E)  ลบทิ้ง (D)  และเรียกดู (V) รายการของขอมูล มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เฉพาะในกรณีที่ EIA ผานการเห็นชอบแลวเทานั้น 
***  สามารถดูขอมูลไดเฉพาะโครงการที่รับผิดชอบอยูเทานั้น 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 10 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5. องคประกอบหลักของระบบ 
 
5.1 หนาจอหลักของโปรแกรม 
 

หนาจอหลักของโปรแกรมเปนหนาแรกที่ปรากฏขึ้นเมื่อเรียกใชงานระบบ ดังรูป 
 

 
 

5.2 สวนประกอบของหนาจอหลัก 
 
 หนาจอหลักของระบบ สามารถแบงออกไดเปน 4 สวนไดแก 
 

5.2.1 สวนบน ปรากฏบริเวณดานบนของหนาจอของระบบ แสดงสัญลักษณช่ือของระบบ (1) วันที่
ปจจุบัน (2) และชื่อผูใชงานปจจุบัน (3) ดังรูป 
 

 
 

1
2 3 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 11 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5.2.2 สวนลาง ปรากฏบริเวณดานลางของหนาจอของระบบ แสดงสัญลักษณลิขสิทธิ์ซึ่งเปนของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (1) และมีสวนเช่ือมโยงโดยตรงไปยังหนาหลัก หนาเกี่ยวกับเว็บ
ไซด และมาตรฐานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (2) ดังรูป 
 

 
 
 

5.2.3 สวนเมนู  ปรากฏบริเวณดานซายของหนาจอของระบบ แบงออกเปน 2 สวนหลัก คือสวนของการ
จัดการขอมูล (1) จะแสดงเมนูการจัดการขอมูลทั้งหมดของระบบตามฐานขอมูลหลักเปน 6 เมนู และสวนของผูใช 
(User’s menu) (2) อันประกอบดวยเมนูของการลงทะเบียน และเมนูการ Login เขาใชงานระบบ (รายละเอียดกลาวไวใน 
“เมนูหลักของระบบ”) ดังรูป 
 

 
 
 

5.2.4 สวนแสดงผล  ปรากฏบริเวณกลางของหนาจอ เปนพื้นที่สําหรับแสดงผลการเรียกใชงานระบบ ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเรียกใชงาน   ดังนี้ 

2 

1 

2 

1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 12 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1) หนาแรก ประกอบดวย ขอความตอนรับ ขอความประชาสัมพันธของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (1)  และสวนของการ link ไปยังเว็บไซตที่เกี่ยวของ (2) ดังรูป 
 

 
 

2) หนาจอการคนหา ประกอบดวย สวนหัวที่บงบอกถึงกลุมขอมูลที่ทําการคนหาอยู (1)    สวน
รายละเอียด (2) ที่ใชกําหนดเงื่อนไขในการคนหา  และปุมปฏิบัติการ (3) ไดแก คนหาและยกเลิก  ดังรูป 
 

 
 

1 2 

1

2 

3



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 13 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) หนาจอการแสดงผลลัพธของการคนหา   สวนหัวที่บงบอกวาผลลัพธที่คนหามาไดมาจากกลุม
ขอมูลใด (1)   สวนรายละเอียดที่บอกเงื่อนไขที่ใชคนหา (2)  จํานวนผลลัพธที่คนหาได (3) และรายการที่คนหาได (4) 
ในรูปแบบของตารางที่ระบุช่ือขอมูลไวที่หัวตาราง  ดังรูป 
 

 
 

4) หนาจอการแสดงรายละเอียดของขอมูล   สวนหัวที่บงบอกวาเปนขอมูลใด (1)  และรายละเอียด
ของขอมูลตามหัวขอ (2)  ดังรูป 
 

 
 

1
2 บรษิทั Sample Company CO.,LTD.

ถ.พหลโยธิน ลาวยาว กรุงเทพฯ 
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2
3
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 14 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5) หนาจอการเพิ่มขอมูล  เปนสวนของการเพิ่มขอมูล ประกอบดวย สวนหัวที่บงบอกวาเปนขอมูล
ใด (1)  ชองกรอกขอมูลที่จะจัดเก็บลงในฐานขอมูลตามกลุมขอมูล (2)  และปุมปฏิบัติการ (3)  ดังรูป 
 

 
 

6) หนาจอการแกไขขอมูล  ใชสําหรับการแกไขขอมูลในฐานขอมูล  มีลักษณะหนาจอเหมือนกับ
การเพิ่มขอมูล แตจะมีขอมูลเดิมที่ไดบันทึกไวในฐานขอมูลปรากฏขึ้นมา  ประกอบดวย สวนหัวที่บงบอกวาเปนขอมูล
ใด (1)  ชองกรอกขอมูลที่จะจัดเก็บลงในฐานขอมูลตามกลุมขอมูล (2)  และปุมปฏิบัติการ (3)  ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 15 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

7) หนาจอมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม   สวนหัวที่บงบอกวาเปนรายละเอียดขอมูลใด (1)  และ
รายช่ือกลุมมาตรฐานขอมูลตามหัวขอ (2) ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลมาตรการ  ดังรูป 
 

 
 

8) หนาจอการลงทะเบียน  ใชสําหรับการลงทะเบียน มีลักษณะการวางตําแหนงที่คลายกับหนาจอ
อื่น ๆ ประกอบดวย สวนหัวที่บงบอกวาเปนรายละเอียดขอมูลใด (1)  และรายละเอียดสิ่งที่ตองการนําเสนอ (2) พรอม
ปุมปฏิบัติการ (3)  ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 16 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6. เมนูหลักของระบบ 
 
 เมนูหลักของระบบที่ปรากฏอยูบริเวณดานซายของหนาจอของระบบ แบงออกเปน 2 สวนหลัก คือสวนของ
การจัดการขอมูล และสวนของผูใช (User’s menu) ดังรายละเอียด 
 
6.1 สวนเมนูการจัดการขอมูล  ใชในการเรียกคนและการแกไขขอมูลในฐานขอมูล ประกอบดวยเมนูยอย 7 เมนู  ดังรูป 
 

 
 

1) หนาแรก  ใชเรียกดูหนาจอแรกของระบบ ประกอบดวยขาวประชาสัมพันธและรายละเอียดของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) ขอมูลท่ัวไป  ใชในการสืบคน เพิ่ม และแกไข  “ขอมูลทั่วไป” ของรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวย ช่ือโครงการ,  รายละเอียดโครงการ, ประเภทโครงการ, ที่ต้ังโครงการ และรายงาน EIA ของ
โครงการ โดยสามารถจัดการขอมูลไดตามสิทธิ์ผานเมนู คนหาจากพื้นที่  คนหาจาก รายละเอียดของโครงการ  คนหา
อยางละเอียด หรือ เพิ่มโครงการ (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”, “การเพิ่มขอมูล” และ “การแกไขขอมูล”) 

3) รายงาน EIA  ใชในการสืบคน เพิ่ม และแกไข  “ขอมูลของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” 
แตละฉบับ ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป, ที่ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัด, วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื่อ
เพลิง, กระบวนการผลิต  และมลสารและการควบคุม  โดยสามารถจัดการขอมูลไดตามสิทธิ์ผานเมนู คนหาจากพื้นที่  
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 17 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

คนหาจากรายละเอียดของโครงการ  หรือคนหาอยางละเอียด (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”, “การเพิ่ม
ขอมูล” และ “การแกไขขอมูล”) 

4) รายการมาตรการ   ใชในการสืบคน เพิ่ม และแกไข   “มาตรการในรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม”  ที่ระบุไวตามรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในสวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  ทั้งในระยะกอสราง, ระยะดําเนินการ และระยะ
สิ้นสุดการดําเนินการ  ของทรัพยากรกายภาพ, ทรัพยากรชีวภาพ, คุณคาการใชประโยชนของมนุษย, คุณคาตอคุณภาพ
ชีวิต และเรื่องทั่วไป   โดยสามารถจัดการขอมูลไดตามสิทธิ์ผานเมนู คนหาจากรายงานการ EIA  ของโครงการดังกลาว 
(รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”, “การเพิ่มขอมูล” และ “การแกไขขอมูล”) 

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  ใชในการสืบคน เพิ่ม และแกไข “ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามมาตรการในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม”  ทั้งในสวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  ทั้งในระยะกอสราง, ระยะดําเนินการ และระยะ
สิ้นสุดการดําเนินการ  ของทรัพยากรกายภาพ, ทรัพยากรชีวภาพ, คุณคาการใชประโยชนของมนุษย, คุณคาตอคุณภาพ
ชีวิต และเรื่องทั่วไป   โดยสามารถจัดการขอมูลไดตามสิทธิ์ ผานเมนู คนหาจากรายงาน EIA  หรือ คนหาจากรายงานการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ของโครงการดังกลาว (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล” ,“การเพิ่มขอมูล” และ 
“การแกไขขอมูล”) 

6) เร่ืองรองเรียน  ใชในการสืบคน เพิ่ม และแกไข “ขอมูลการรองเรียน” ของโครงการที่ทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือในแตละพื้นที่  โดยสามารถจัดการขอมูลไดตามสิทธิ์ ผานเมนู  คนหาจากพื้นที่  
คนหาจากประเภทเรื่องรองเรียน   คนหาจากรายละเอียดโครงการ   คนหาอยางละเอียด และเพิ่มเรื่องรองเรียน 
(รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล” และ “การเพิ่มขอมูล”) 

7) การตรวจสอบพื้นที่  ใชในการสืบคน เพิ่ม และแกไข “การลงตรวจสอบพื้นที่”  ของเจาหนาที่สํานักงาน
นโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โดยสามารถจัดการขอมูลไดตามสิทธิ์ ผานเมนู คนหาจากพื้นที่  
คนหาจากประเภทเรื่องรองเรียน  คนหาจากรายละเอียดโครงการ   คนหาอยางละเอียด  และแสดงรายงานการตรวจสอบ 
(รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) 
 
6.2 สวนของผูใช (User’s menu) ใชในการจัดการและแกไขขอมูลของผูใช มีลักษณะ ดังรูป 

 
1) ลงทะเบียน เขาสูหนาจอในการลงทะเบียนสําหรับผูที่ยังไมมี 

User ID และ Password 
2) Log in  เปนการเขาสูระบบ เพื่อระบุตัวตนผูใชงาน เพื่อให

สามารถเรียกใชงานฟงกช่ันการคนหาและการแกไขขอมูลของระบบไดตาม
สิทธิ์ที่กําหนดไว (รายละเอียดกลาวไวใน “การเขาสูระบบ) 

3) ขอมูลสวนตัว เปนการแกไขขอมูลสวนตัวที่ลงทะเบียนไวกับ
ระบบ (จะขึ้นมาเมื่อมีการ Login เขาสูระบบ) 

2 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 18 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

7.  การลงทะเบียน (Registration) 
 
 ผูที่ลงทะเบียนกับทางระบบฯ จะไดรับ User ID และ Password เพื่อเขาใชงานตามสิทธิ์การใชงานของกลุม
ของผูใชนั้น ๆ  โดยผูที่สามารถลงทะเบียนผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไดประกอบดวย หนวยราชการอื่น ๆ, 
ผูเช่ียวชาญพิเศษ, บริษัทที่ปรึกษา ไดรับอนุญาตจาก สผ., องคกรเอกชน, บริษัทเอกชนทั่วไป และประชาชนทั่วไป  
(สําหรับผูใชงานกลุมอื่น ๆ ตองติดตอกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยตรง) 
 อนึ่ง การลงทะเบียนผานระบบเครือขายเปนเพียงการระบุผูที่จะขอเขาใชงานระบบเบื้องตนเทานั้น  ซึ่งทาง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองใชเวลาชวงหน่ึงในการตรวจสอบผูใชงานวามีอยู
จริง และจะอนุญาตใหเขาใชงานได ดังนั้น ผูที่ลงทะเบียนใหมจะตองรอกระบวนการตรวจสอบนี้กอน (หากมีขอสงสัย 
ติดตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
 ขั้นตอนของการลงทะเบียนผานระบบ ทําไดดังนี้ 

1) คลิกที่ “ลงทะเบียน” ในสวน User’s menu จะปรากฏหนาจอใหกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 19 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2) กรอกรายละเอียดขอมูลของผูใช โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ ดังนี้ 
a. Login   หมายถึง   User ID ที่จะใชในระบบ 
b. Password  หมายถึง  รหัสผานที่จะใชในระบบ 
c. First Name  หมายถึง   ช่ือของผูใชงาน ช่ือบริษัท หรือช่ือหนวยงาน โดยหากลงทะเบียนประเภท

บริษัทหรือหนวยงาน ใหกําหนด First Name เปนช่ือบริษัทหรือหนวยงานที่ตองการลงทะเบียน 
d. Last Name   หมายถึง  นามสกุลของผูใชงาน สําหรับผูใชงานที่เปนบริษัทหรือหนวยงาน ไม

จําเปนตองระบุไว 
e. Email   หมายถึง  อีเมลที่จะใชติดตอได 
f. Address   หมายถึง  ที่อยูที่สามารถติดตอได 
g. Specialize    หมายถึง   ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของผูใชงาน  ถาลงทะเบียนเปนประเภท

ผูเช่ียวชาญจําเปนตองระบุ แตหากลงทะเบียนเปนประเภทอื่นไมจําเปนตองระบุ 
h. Position    หมายถึง  ตําแหนงหรือขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบ  หากลงทะเบียนประเภท

บริษัทหรือหนวยงาน ใหระบุขอบเขตและหนาที่ความรับผิดชอบของบริษัท  แตหากลงทะเบียนประเภทอื่นใหระบุ
ตําแหนงงานที่ทําอยูในองคกรนั้น 

i. Organization   หมายถึง   องคกรที่สังกัดอยู  ถาลงทะเบียนเปนบริษัทหรือหนวยงาน ใหระบุ
หนวยงานหลักที่สังกัดอยู เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน   แตหากลงทะเบียนประเภทอื่นให
ระบุช่ือองคกร พรอมหนวยงานหลักที่สังกัดอยู 

j. PersonType   หมายถึง ประเภทของผูใช (ใหเลือกผานกลองหลน (drop down)) ซึ่งแบงเปน  
บริษัทที่ปรึกษาไดรับอนุญาต, บริษัทเอกชนทั่วไป, ประชาชนทั่วไป, ผูเช่ียวชาญ, หนวยงานราชการอื่น ๆ และองคกร
เอกชน  

k. Contact Name   หมายถึง   ช่ือผูที่สามารถติดตอได  ถาลงทะเบียนเปนบริษัทหรือหนวยงาน ให
ระบุช่ือผูรับผิดชอบหลักที่ใชติดตอกับระบบ ซึ่งสามารถเขาใชงานผาน UserID และ Password ของหนวยงานได   แต
หากลงทะเบียนประเภทอื่นไมตองระบุ 

l. Phone   หมายถึง  หมายเลขโทรศัพทติดตอ ถาลงทะเบียนเปนบริษัทหรือหนวยงาน ใหระบุ
หมายเลขโทรศัพทติดตอที่สามารถติดตอไปยังผูรับผิดชอบของหนวยงานนั้นโดยตรง หรือเบอรติดตอของหนวยงานนั้น   
แตหากลงทะเบียนประเภทอื่นใหระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก 

m. Fax    หมายถึง   หมายเลขโทรสาร (เหมือนกับหมายเลขโทรศัพท) 
n. Sex   หมายถึง   เพศ  กําหนดโดยคลิกเลือกระหวาง ชาย หรือ หญิง 

3) หากตองการลางขอมูลที่กรอกไปแลวทั้งหมด ใหคลิกปุม Reset 
4) เมื่อกรอกเสร็จแลวและตองการบันทึกสูระบบใหคลิกปุม Submit 

 
**หมายเหตุ การลงทะเบียนประเภทบริษัท หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง จะมี UserID และ Password ไดเพียง 1 

ชุดเทานั้น และจะมอบ ใหแกผูรับผิดชอบหลัก (Contact Name) ของหนวยงานนั้น ๆ 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 20 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

8. การเขาสูระบบและออกจากระบบ 
 
8.1 การเขาสูระบบ (Log in) 
 
 ระบบเครือขายโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จากโครงการที่จัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่พัฒนาขึ้น  มีการกําหนดระดับสิทธิ์ในการสืบคนและแกไขขอมูลรายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับผูใชงานที่แตกตางกัน  ดังนั้นเพื่อใหทานสามารถใชงานระบบไดครบถวนตามสิทธิ์ที่
ไดรับจากทางสํานักงานนโยบายและแผน จึงตอง Login เพื่อเขาสูระบบในระดับสิทธิ์ของทานกอน 
 อนึ่ง ทานสามารถลงทะเบียนเพื่อขอ UserID และ Password ผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได (รา
ละเอียดกลาวไวใน “การลงทะเบียน”)  ซึ่งหากมีขอสงสัยกรุณาติดตอสํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 ขั้นตอนของการ Login เขาสูระบบ ทําไดดังนี้ 

1) คลิกที่ “Log in” ในสวน User’s menu จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
 

2) กรอก User ID และ Password ของทาน 
3) คลิกที่ปุม “เขาสูระบบ” 

 

1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 21 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

4) หาก User ID และ Password ของทานไมถูกตอง  จะปรากฏหนาจอใหใส User ID และ 
Password ของทานใหม ดังรูป 
 

 
 

5) หาก User ID และ Password ของทานถูกตอง  ช่ือผูใชงานในระบบจะเปลี่ยนไปเปนช่ือบริษัท
ของทาน  ซึ่งทานจะไดรับสิทธิ์การเรียกคนและแกไขขอมูลตามที่ระบบไดกําหนดไว 
 

 
 
8.2 การออกจากระบบ (Log out) 
  เมื่อผูใชงานเสร็จสิ้นการดําเนินงานแลว จะตองออกจากระบบ เพื่อต้ังสิทธิ์การใชงานระบบเริ่มตน
ใหแกผูใชงานคนใหม  

ยินดีตอนรับ : บริษัท Sample Company CO.,LTD.
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 22 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  มีขั้นตอน ดังนี้ 
1) คลิกที่ Log out (1) บริเวณ User’ menu  จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 

 

 
 

2) คลิกที่รูป  เพื่อยืนยันการออกจากระบบ 
 

 
 

3) เมื่อทานออกจากระบบเรียบรอยแลว ระบบจะกําหนดสิทธิ์ใหมใหผูในระดับผูไมมีสิทธิ์ หรือผู
ไมลงทะเบียน (Guest) ดังรูป 
 

 
 

3 

2 

1 

ยินดีตอนรับ : บริษัท Sample Company CO.,LTD.



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 23 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

9. การแกไขขอมูลสวนตัว 
 
 ภายหลังจากที่ทานเขาสูระบบ (Log in) แลว ทานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวของทานผานทางเมนูสวนของ
ผูใช (User’s menu) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) คลิกที่ “ขอมูลสวนตัว” ในสวน User’s menu จะปรากฏหนาจอการแกไข พรอมขอมูลสวนตัวที่ทานได
กรอกไวต้ังแตการลงทะเบียน ดังรูป 
 

 
 

2) แกไขรายละเอียดขอมูลจากขอมูลที่ทานไดลงทะเบียนไว ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับการลงทะเบียน 
(รายละเอียดกลาวไวใน “การลงทะเบียน”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

3) หากตองการยกเลิกขอมูลที่กรอกไป ใหคลิกปุม Cancel 
4) เมื่อกรอกเสร็จแลวและตองการบันทึกสูระบบ ใหคลิกปุม Apply 

 

1 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 24 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

10. รายละเอียดกลุมขอมูล 
 
 กลุมขอมูลระบบเครือขายโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จากโครงการที่จัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่พัฒนาขึ้น  ไดกําหนดขอมูลหลักที่มีรายละเอียดแตกตางกัน ซึ่งขอมูลที่
แสดงในแตละกลุมนั้นจะถูกกําหนดใหสามารถคนหา เพิ่มเติม และแกไขไดตามสิทธิ์การใชงาน (รายละเอียดกลาวไวใน 
“สิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ”) มีรายละเอียดขอมูลแตละกลุม ดังนี้ 
 
10.1 รายละเอียดกลุมขอมูลท่ัวไป  
  ขอมูลในกลุมนี้เปนขอมูลเบื้องตนของโครงการที่ตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งแตละ
โครงการอาจจะมีรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายเลม  การแสดงรายละเอียดเปนดังรูป 
 

 
 

 มีขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1) ช่ือเจาของโครงการ  หมายถึง  ช่ือเจาของโครงการหรือช่ือบริษัทผูเปนเจาของโครงการที่ตอง

จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2) ช่ือโครงการ หมายถึง  ช่ือโครงการที่มีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใน 

1 โครงการ อาจมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายฉบับ 
3) รายละเอียดโครงการ  หมายถึง รายละเอียดของการดําเนินโครงการ 
4) ประเภทโครงการ  หมายถึง ประเภทโครงการซึ่งไดแบงไวตามกลุมของทางสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได) ประกอบดวย  
- โครงการประเภท BOI 
- โครงการปุยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
- โครงการโรงไฟฟาพลังความรอน 
- นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม  
- โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว 
- อื่นๆ 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project 

6 
5 
4 
3 
2 

2 
1 

Sample Project  

- Sample EIA Project  



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 25 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- อุตสาหกรรมกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 
- อุตสาหกรรมคลออัลคาไลน 
- อุตสาหกรรมถลุงแรหรือหลอมโลหะ ซึ่งไมใชอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกลา 
- อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล 
- อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
- อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต 
- อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ 
- อุตสาหกรรมผลิตเหล็กและ/หรือเหล็กกลา 
- อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพกาซธรรมชาติ 

5) ที่ต้ังโครงการ  หมายถึง ที่อยู หรือสถานที่ต้ังของโครงการ 
6) รายงาน EIA ของโครงการ  หมายถึง  รายการที่แสดงชื่อรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการดังกลาว  ซึ่งสามารถคลิกเพื่อเช่ือมโยงไปดูรายละเอียดของรายงาน EIA แตละฉบับของโครงการได 
 
10.2 รายละเอียดกลุมขอมูลรายงาน EIA 
 
 ขอมูลในกลุมนี้เปนขอมูลเบื้องตนของรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จัดทําขึ้น ประกอบดวยขอมูล
หลักและขอมูลยอย ซึ่งมีการแสดงรายละเอียด ดังรูป 
 
10.2.1 สวนหัวของรายละเอียดกลุมขอมูลรายงาน EIA 
 
 เปนสวนแสดงขอมูลของรายงาน EIA ที่ไดเลือกมา 
 

 
 
 มีขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) ช่ือเจาของโครงการ  หมายถึง  ช่ือเจาของโครงการหรือช่ือบริษัทผูเปนเจาของโครงการที่ตอง
จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2) ช่ือโครงการ  หมายถึง  ช่ือโครงการที่มีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใน 
1 โครงการ อาจมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายฉบับ 

3) ช่ือรายงาน EIA   หมายถึง  ช่ือรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมภายใตโครงการนั้น ๆ 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 26 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) กลุมขอมูลยอยตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 5 กลุมยอย โดยทานสามารถ
เลือกดูไดโดยใชกลองหลน (dropdown) 
 
10.2.2 กลุมขอมูลท่ัวไปของขอมูลรายงาน EIA 
 
 เปนสวนแสดงขอมูลทั่วไปของรายงาน EIA ที่ไดเลือกมา 
 

 
 
 มีขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) รหัสโครงการ  หมายถึง  รหัสซึ่งใชอางอิงโครงการของรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ที่ไดเลือกมา ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มีรายละเอียดดังนี้ 

XX2-00Y-0Y-000Y 
 

   XX = ประเภทอุตสาหกรรม 
   2 = กลุมงานใน สผ. 
   00Y = เลมที่ของรายงานในป คศ. นั้น 
   0Y = เดือนที่สงรายงาน 
   000Y = ปที่สงรายงาน 

2) ช่ือโครงการ  หมายถึง  ช่ือโครงการที่มีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใน 
1 โครงการ อาจมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายฉบับ 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project 
    - รายงาน EIA Sample EIA Project  

Sample Project  

วว 1003/465 ลงวนัท่ี 28/2/2546  



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 27 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) ประเภทโครงการ  หมายถึง ประเภทโครงการซึ่งไดแบงไวตามกลุมของทางสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับประเภทโครงการซึ่งระบุไวในขอมูลทั่วไป 
(รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลทั่วไป”) 

4) ที่ต้ังโครงการ  หมายถึง  ที่อยู หรือสถานที่ต้ังของโครงการ 
5) นิติบุคคลที่ทํารายงาน  หมายถึง  บริษัทที่รับผิดชอบการศึกษาและจัดทํารายงานวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว 
6) วันที่รับรายงาน  หมายถึง  วันที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว  ในรูปแบบ “วัน/เดือน/ป ค.ศ.” เชน วันที่ 1 มกราคม 
2547 จะกําหนดวาเปน 01/01/2004 เปนตน 

7) เลขที่รับเลมรายงาน  หมายถึง  เลขที่การรับเลมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับ
ดังกลาว ที่ออกโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

8) สถานภาพการพิจารณารายงาน  หมายถึง  การแสดงสถานะของรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว  ประกอบดวย 

- ไมเห็นชอบ 
- สงคืนรายงาน รอขอมูลเพิ่มเติม 
- เห็นชอบ 
- อยูระหวางพิจารณา 

9) รหัสรายงาน EIA ที่เกี่ยวของ  หมายถึง รหัสของรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มี
สวนเกี่ยวของกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว 

10) รายงานผลการตรวจวัด ผลกระทบสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ช่ือรายงานผลการตรวจวัดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตามมาตรการ และสถานะของรายงานการตรวจวัด ซึ่งระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ฉบับดังกลาว 
 
10.2.3 กลุมขอมูลท่ีต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัดของขอมูลรายงาน EIA 
 
 เปนสวนแสดงชื่อและภาพที่ต้ังโครงการ แผนผังโครงการ รวมถึงจุดตรวจวัดของรายงาน EIA ที่ไดเลือกมา 
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Layout and Boundary of Sample Project 

รูปท่ี 2.1-2 Layout and Boundary of Plants 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 28 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   โดยสามารถเขาไปดูภาพโดยการคลิกที่ช่ือภาพที่ตองการ (1) (ใชงานไดตามสิทธิ์) ซึ่งจะ
แสดงชื่อภาพ ช่ือโครงการ และภาพ ตามที่เลือก ดังรูป 
 

 
 
10.2.4 กลุมขอมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิงของขอมูลรายงาน EIA 
 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิงของรายงาน EIA ที่เลือก 
 

 
 
 สามารถเลือกดูรายละเอียด ผานกลองหลน (drop down) (1) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วัตถุดิบ สารเคมีและสารเรงปฏิกิริยา  หมายถึง รายละเอียดรายการและปริมาณของวัตถุดิบ 
สารเคมี และสารเรงปฏิกิริยาที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2) ผลิตภัณฑ  หมายถึง รายละเอียดรายการและปริมาณผลิตภัณฑ ที่ผลิตไดซึ่งระบุไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) เช้ือเพลิง  หมายถึง รายละเอียดรายการและปริมาณของเชื้อเพลิงที่ระบุไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
10.2.5 กลุมขอมูลกระบวนการผลิตของขอมูลรายงาน EIA 
 
 เปนสวนแสดงชื่อและภาพกระบวนการผลิตของรายงาน EIA ที่ไดเลือกมา 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 29 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
 โดยสามารถดูภาพกระบวนการผลิตไดโดยการคลิกที่ช่ือภาพที่ตองการ (1) (ใชงานไดตามสิทธิ์) ซึ่งจะแสดง
ช่ือภาพ ช่ือโครงการ และภาพ ดังรูป 
 

 
 
 
10.2.6 กลุมขอมูลมลสารและการควบคุมของขอมูลรายงาน EIA 
 
 เปนสวนแสดงรายละเอียดของมลสาร และการควบคุมของรายงาน EIA ที่เลือก 
 

 
 
 ทานสามารถ เลือกดูรายละเอียดมลสารแตละประเภท ผานกลองหลน (drop down) (1) ประกอบดวย 

1) มลสารทางอากาศ 
2) น้ําเสีย 
3) ขยะมูลฝอย 

Sample Project
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Overall Process of Sample Project 

รูปท่ี 2.4-2 Overall Process of Plants 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 30 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

10.3 รายละเอียดกลุมขอมูลรายการมาตรการ 
 
  ขอมูลในกลุมนี้เปนขอมูลมาตรการตามรายงานวิเคราะหผลกระทบ  แบงเปน 2 รายงานมาตรการ คือ 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
10.3.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 เปนกลุมมาตรการซึ่งใชปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งระบุไวในรายงาน EIA ที่เลือก 
 

 
 
 มีขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) ช่ือเจาของโครงการ  หมายถึง  ช่ือเจาของโครงการหรือช่ือบริษัทผูเปนเจาของโครงการที่ตอง
จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2) ช่ือโครงการ หมายถึง  ช่ือโครงการที่มีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใน 
1 โครงการ อาจมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายฉบับ 

3) ช่ือรายงาน EIA   หมายถึง  ช่ือรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมภายใตโครงการนั้น ๆ 
4) โครงสรางกลุมมาตรการและชวงเวลาที่ดําเนินการของมาตรการซึ่งระบุไวในรายงาน EIA  

ประกอบดวย ช่ือกลุมมาตรการหลัก ชวงเวลาบังคับใช กลุมทรัพยากรและสิ่งแวดลอมหลักที่เกี่ยวของ และกลุม
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมยอยที่เกี่ยวของ 

5) รายละเอียดตามมาตรการที่ระบุไวในรายงาน EIA ตามกลุมมาตรการและชวงเวลาที่เลือก   ซึ่ง
การบังคับใชมาตรการจะถูกกําหนดไวดวยสี โดยมาตรการ “สีเทา” แสดงวามาตรการนั้นถูกยกเลิกการบังคับใชแลว  
และมาตรการ “สีเขียว” แสดงวายังมีการบังคับใชมาตรการนั้น ๆ อยู 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 31 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

10.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 เปนกลุมมาตรการซึ่งใชติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งระบุไวในรายงาน EIA ที่เลือก 
 

 
 

 มีขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1) ช่ือเจาของโครงการ  หมายถึง  ช่ือเจาของโครงการหรือช่ือบริษัทผูเปนเจาของโครงการที่ตอง

จัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
2) ช่ือโครงการ หมายถึง  ช่ือโครงการที่มีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใน 

1 โครงการ อาจมีการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายฉบับ 
3) ช่ือรายงาน EIA   หมายถึง  ช่ือรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมภายใตโครงการนั้น ๆ 
4) โครงสรางกลุมมาตรการและชวงเวลาที่ดําเนินการของมาตรการซึ่งระบุไวในรายงาน EIA  

ประกอบดวย ช่ือกลุมมาตรการหลัก ชวงเวลาบังคับใช กลุมทรัพยากรและสิ่งแวดลอมหลักที่เกี่ยวของ และกลุม
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมยอยที่เกี่ยวของ 

5) รายละเอียดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ระบุไวในรายงาน EIA ตาม
กลุมมาตรการและชวงเวลาที่เลือก ประกอบดวย ดัชนีช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหัวขอตาง ๆ (Parameters),คา
มาตรฐาน (Default Value), จุดตรวจวัด (Station) และชวงเวลาของการตรวจวัด (Period) 
  การบังคับใชมาตรการจะถูกกําหนดไวดวยสี  โดยมาตรการ “สีเทา” แสดงวามาตรการนั้นถูกยกเลิกการบังคับ
ใชแลว  และมาตรการ “สีเขียว” แสดงวายังมีการบังคับใชมาตรการนั้น ๆ อยู 
  

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
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    - รายงาน EIA Sample EIA Project  3 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 32 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

10.4 รายละเอียดกลุมขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 
 ขอมูลในกลุมนี้เปนขอมูลผลการตรวจวัดตามมาตรการในรายงานวิเคราะหผลกระทบ  ที่อางตามรายงานผล
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
10.4.1 รายละเอียดรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม เปนรายงานที่สงมาตามกําหนดระยะเวลา เพื่อบอกถึงผลการ
ติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการซึ่งระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 
 มีขอมูลที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1) รหัสรายงานการตรวจวัด  หมายถึง รหัสซึ่งใชอางอิงรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่ง
กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

XX2-00Y-0Y-000Y-M0-000Y 
 

   XX = ประเภทอุตสาหกรรม 
   2 = กลุมงานใน สผ. 
   00Y = เลมที่ของรายงานในป คศ. นั้น 
   0Y = เดือนที่สงรายงาน 
   000Y = ปที่สงรายงาน 
   M0 = เลมที่ของรายงานผลการตรวจวัดของ EIA นั้น 
    000Y  = ปที่ทํารายงานผลการตรวจวัด 

2) ช่ือรายงาน  หมายถึง  ช่ือรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการในรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 33 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) นิติบุคคลที่ทํารายงาน  หมายถึง  นิติบุคคลหรือบริษัท ผูศึกษาและจัดทํารายงานการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

4) วันที่สงรายงาน  หมายถึง  วันที่สงรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมายังสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ในรูปแบบ “วัน/เดือน/ป ค.ศ.” เชน วันที่ 1 มกราคม 2547 
จะกําหนดวาเปน 01/01/2004 เปนตน 

5) สถานภาพการพิจารณารายงานการตรวจวัด  หมายถึง  การแสดงสถานะของรายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว ประกอบดวย 

- ไมเห็นชอบ 
- สงคืนรายงาน รอขอมูลเพิ่มเติม 
- สงรายงาน (**เปนสถานะที่ผูกรอกรายละเอียดผลการตรวจวัดยืนยันการกรอกขอมูล

ผลการตรวจวัดวาไดกรอกอยางครบถวนแลว และจะไมสามารถแกไขขอมูลใด ๆ ใน
รายงานผลการตรวจวัดฉบับนี้ไดอีก) 

- เห็นชอบ 
- อยูระหวางจัดทํารายงาน (**เปนสถานะที่ผูกรอกรายละเอียดผลการตรวจวัดสามารถ

ตรวจสอบเพื่อแกไขผลการตรวจที่กรอกลงไปได กอนที่จะทําการจัดสงเขายัง
ฐานขอมูล) 

- อยูระหวางพิจารณา 
6) หมายเหตุ  หมายถึง  บันทึกเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

ฉบับดังกลาว 
 ในรายงานฉบับดังกลาวมีการอางอิงมาตรการที่สําคัญ 2 สวน คือ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
10.4.2 ผลการตรวจวัดตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 ประกอบดวย  รายการมาตรการ และรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งอางอิงตามมาตรการในรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามโครงสรางของกลุมมาตรการและชวงเวลาการบังคับใช 
 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 34 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
10.4.3 ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 ประกอบดวย ดัชนีช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหัวขอตาง ๆ (Parameters), จุดตรวจวัด (Station), คามาตรฐาน 
(Default Value) และคาที่ตรวจวัดได (Last Record) ซึ่งอางอิงตามมาตรการในรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตามโครงสรางของกลุมมาตรการและชวงเวลาการบังคับใช 
 

 
 

 สามารถตรวจดูแนวโนมของคุณภาพสิ่งแวดลอมตามดัชนีที่สนใจ ไดโดยคลิกเลือกดัชนี (Parameters) หรือ
สถานี (Station) ซึ่งจะใหผลดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 35 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
10.5 รายละเอียดกลุมขอมูลเร่ืองรองเรียน 
 
 ขอมูลในกลุมนี้เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียน ซึ่งไดรับมาจากผูงานของระบบ 
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บริษัท Sample Company CO.,LTD.  

ผลกระทบจากการบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม  

Sample Project  

จ.สระบุรี  

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

บริษัท Sample Company CO.,LTD.  

2 ppm 

1 ppm 

3 ppm 

ณ จดุตรวจวดั – จากปลอย (Stack) ของเตาเผา (Furnace)

Value 
Standard 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 36 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 มีขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งอางอิงตามเรื่องรองเรียน ดังนี้ 
1) เรื่องราวรองเรียน  หมายถึง  ช่ือเรื่องรองเรียนที่ผูใชระบุผานระบบ 
2) ช่ือโครงการ  หมายถึง  ช่ือโครงการที่ถูกรองเรียนในเรื่องที่ระบุไว  
3) เจาของโครงการ  หมายถึง  ช่ือบริษัทหรือช่ือเจาของโครงการ ผูเปนเจาของโครงการที่ถูก

รองเรียน 
4) ที่ต้ังโครงการ  หมายถึง  ที่อยูหรือสถานที่ต้ังของโครงการที่ถูกรองเรียน 
5) ที่อยูเจาของโครงการ  หมายถึง  ที่อยูของบริษัทหรือเจาของโครงการ ผูเปนเจาของโครงการที่

ถูกรองเรียน 
6) ผูรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ผูรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมของโครงการที่ถูกรองเรียน 
7) วันที่รองเรียน  หมายถึง  วันที่ผูรองเรียนทําการรองเรียนไวกับระบบ ในรูปแบบ “วัน/เดือน/ป 

ค.ศ.” เชน วันที่ 1 มกราคม 2547 จะกําหนดวาเปน 01/01/2004 เปนตน 
8) ประเภทเรื่องรองเรียน  หมายถึง  ประเภทหรือกลุมของเรื่องรองเรียน ประกอบดวย 

- มลพิษทางอากาศ 
- มลพิษทางน้ํา 
- การพังทลายของหนาดิน 
- การปนเปอนของน้ําบาดาล 
- ฝุนละออง 
- ขยะ/สารพิษ 
- อื่น ๆ 
- ครบกําหนดตรวจสอบภาคสนาม  (**สําหรับเจาหนาที่สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชกําหนดเพื่อตรวจสอบภาคสนาม) 

9) สถานะเรื่องรองเรียน  จะแตกตางไปตามสถานะของเรื่องรองเรียน โดยใชสีที่แตกตางกัน คือ “สี
เขียว” แสดงวาเรื่องรองเรียนนี้มีการแกไขแลว   “สีแดง” แสดงวายังไมมีการตรวจสอบจากเจาหนาที่  และถาเปนเรื่องที่
พ่ึงเขามาใหมจะมีคําวา new  ตอทาย 

10) รายละเอียดการรองเรียน หมายถึง  รายละเอียดของผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่ตองการ
รองเรียน 

11) ผลการดําเนินการของเจาหนาที่  หมายถึง  บันทึกผลการดําเนินการของเจาหนาที่ที่มีตอการ
รองเรียน 
 
10.6 รายละเอียดกลุมขอมูลการตรวจสอบพื้นที่  
 
 ขอมูลในกลุมนี้เปนขอมูลเรื่องการตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดไดจากการตรวจสอบพื้นที่เมื่อครบกําหนดเวลา
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการตรวจสอบพื้นที่จากเรื่องรองเรียน (ใชงาน
ไดตามสิทธิ์) สามารถดูรายละเอียดการตรวจสอบพื้นที่ที่ไดจากการคนหาเรื่องรองเรียน (รายละเอียดกลาวไวใน “การ



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 37 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

คนหาเรื่องรองเรียน”) โดยในกรณีที่เปนการครบกําหนดการตรวจสอบพื้นที่ใหเลือกประเภทรองเรียนเปน “ครบกําหนด
ตรวจสอบภาคสนาม”    
 เมื่อเลือกรายงานการตรวจสอบเรื่องรองเรียนที่ตองการแลวจะแสดงรายละเอียดของขอมูลการตรวจสอบเรื่อง
รองเรียน ดังรูป 
 

 
 
 กลุมขอมูลการตรวจสอบพื้นที่มีรายละเอียดที่อางอิงตามเรื่องรองเรียน ดังนี้ 

1) การตรวจสอบเรื่อง   หมายถึง   ช่ือการตรวจสอบภาคสนามแตละครั้ง 
2) ช่ือโครงการ  หมายถึง  ช่ือโครงการที่จะไปตรวจสอบ 
3) เจาของโครงการ  หมายถึง  บริษัทหรือเจาของโครงการผูเปนเจาของโครงการที่เจาหนาที่จะไป

ตรวจสอบ 
4) ที่ต้ังโครงการ  หมายถึง ที่ต้ังโครงการที่จะไปตรวจสอบ 
5) ที่อยูเจาของโครงการ  หมายถึง  ที่อยูของบริษัทหรือเจาของโครงการผูเปนเจาของโครงการที่จะ

ไปตรวจสอบ 
6) ผูรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม  หมายถึง  ผูรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอมของโครงการที่จะไป

ตรวจสอบ 
7) ผูตรวจสอบ   หมายถึง   คณะผูทําการตรวจสอบ 
8) วันที่ตรวจสอบ  หมายถึง  วันที่เขาทําการตรวจสอบ ในรูปแบบ “วัน/เดือน/ป ค.ศ.” เชน วันที่ 1 

มกราคม 2547 จะกําหนดวาเปน 01/01/2004 เปนตน 

10 

9 
8 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

1 

บริษัท Sample Company CO.,LTD.  

ผลกระทบจากการบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม 

Sample Project  

จ.สระบุรี  

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 38 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

9) รายละเอียดการตรวจสอบ  หมายถึง  ขอเท็จจริง หรือรายละเอียดที่ไดรับจากการตรวจสอบ
ภาคสนาม 

10) ผลการดําเนินการของเจาหนาที่  หมายถึง  ผลการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
 
10.7 รายละเอียดกลุมขอมูลมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
  
 ประกอบดวยกลุมมาตรฐานสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถเชื่อมตอไปยังมาตรฐานผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังรูป 
 

 
 
10.8 ผังความสัมพันธของกลุมขอมูล 
 
 กลุมขอมูลในฐานขอมูลท่ีออกแบบมานั้นมีความสัมพันธกัน ใน 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธของกลุม
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และความสัมพันธของกลุมขอมูลเรือ่ง
รองเรียนและการตรวจสอบพื้นที่ ดังแผนภาพ 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 39 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
 จากแผนภาพ แสดงใหเห็นวา บริษัท 1 บริษัท สามารถเปนเจาของโครงการไดหลายโครงการ ใน
ขณะเดียวกันใน 1 โครงการก็สามารถมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายฉบับ  
พรอมกันนี้ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแตละฉบับจะมีการระบุมาตรการเพื่อการปองกัน
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมไดหลายมาตรการ ซึ่งแตละ
มาตรการเองจะมีผลการตรวจสอบมาตรการไดหลาย ๆ รายการ หรืออาจะไมมีการตรวจสอบผลมาเลย 
 

บริษัท A โครงการ Aa รายงาน EIA Aa1 

รายงาน EIA Aa2 

มาตรการปองกันฯ i 

มาตรการปองกันฯ ii 

มาตรการติดตามฯ i 

มาตรการติดตามฯ ii 

ผลมาตรการปองกันฯ iก 

ผลมาตรการปองกันฯ i

ผลมาตรการติดตามฯ iก 

ผลมาตรการติดตามฯ iiก 

มาตรการปองกันฯ i 

มาตรการปองกันฯ .. 

มาตรการติดตามฯ i 

มาตรการติดตามฯ.. 
 

โครงการ Ab 

มาตรการปองกันฯ .. 

มาตรการติดตามฯ .. 

ผลมาตรการติดตามฯ iiข 
 

โครงการ .. 

รายงาน EIA ... 

ผลมาตรการติดตามฯ ii.. 
 

ผลมาตรการปองกันฯ .. 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 40 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
 จากแผนภาพ แสดงใหเห็นวาการรองเรียนหรือการตรวจสอบภาคสนามนั้นจะตองดําเนินการผาน
โครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งในโครงการนั้นอาจถูกรองเรียนไดมากกวา 1 ครั้ง  และเจาหนาท่ีจะดําเนินการ
ตรวจสอบภาคสนามและบันทึกผลการตรวจสอบภาคสนามในเรื่องรองเรียนแตละเรื่องไดหลายครั้ง 
 
 
 
 

โครงการ Aa เรื่องรองเรียน 1 

เรื่องรองเรียน 2 

ผลการตรวจสอบภาคสนาม 1i 
ผลการตรวจสอบภาคสนาม 1ii 

ตรวจสอบภาคสนาม 1 

ตรวจสอบภาคสนาม 2 

ผลการตรวจสอบภาคสนาม 1... 
ผลการตรวจสอบภาคสนาม 2i 
ผลการตรวจสอบภาคสนาม 2 

... 

ผลการตรวจสอบภาคสนาม 1i 
ผลการตรวจสอบภาคสนาม 1ii 
ผลการตรวจสอบภาคสนาม 1... 

ผลการตรวจสอบภาคสนาม 2i 
ผลการตรวจสอบภาคสนาม 2... 

ตรวจสอบภาคสนาม... 

เรื่องรองเรียน... 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 41 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

11. การคนหาขอมูล 
 
 การคนหาขอมูลสามารถทําไดผานเมนูหลักของระบบที่ปรากฏอยูบริเวณดานซายของหนาจอ  ซึ่งแบงกลุมการ
คนหาออกตามกลุมฐานขอมูลหลัก (รายละเอียดขอมูลกลาวไวใน “เมนูหลักของระบบ”) มีรายละเอียดการคนหา ดังนี้ 
 
11.1 การกําหนดเงื่อนไขในการคนหาขอมูล 
 
 การคนหาในแตละกลุมขอมูลสามารถทําไดในลักษณะเดียวกัน โดยใชการกําหนดเงื่อนไขในการคนหา ดังนี้ 
 
11.1.1 การคนหาเจาของโครงการ 
 
 ปรากฏอยูในเมนู ขอมูลทั่วไป > เพิ่มโครงการ ใชคนหาช่ือบริษัทที่อยูในฐานขอมูล ดังรูป 
 

 
 มีวิธีการกําหนดเงื่อนไขการคนหาดังนี้ 

1) กําหนดชื่อ “เจาของโครงการ” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือบางสวนของชื่อ
เจาของโครงการที่ตองการคนหา 

2) หากไมตองการคนหาขอมูลดังกลาว ใหกดปุม “ยกเลิก” ระบบจะกลับไปหนาจอแรก 
3) เมื่อกําหนดเงื่อนไขไดตามที่ตองการแลว ใหกดปุม “คนหา” 

 

1 

3 2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 42 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

11.1.2 การคนหาจากพื้นที่ 
 
 ปรากฏอยูในเมนูการคนหาขอมูลทั่วไป, รายงาน EIA, การตรวจสอบพื้นที่ และเรื่องรองเรียน ดังรูป 
 

 
 มีวิธีการกําหนดเงื่อนไขการคนหาดังนี้ 

1) กําหนด “ภูมิภาค” ที่ตองการคนหา ซึ่งแบงกลุมขอมูลเปน 6 ภาค คือ ภาคกลางตะวันตกเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และใต  หากไมกําหนดจะถือวาตองการคนหาขอมูลทั้งประเทศ 

2) หากกําหนดภาคที่ตองการคนหาแลว ใหกําหนด “จังหวัด” ที่ตองการคนหาภายในภูมิภาคที่
กําหนดไว ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงใหอยางอัตโนมัติ  หากไมกําหนดจะถือวาตองการคนหาขอมูลของทุกจังหวัดในภาคนั้น 

3) หากกําหนดจังหวัดที่ตองการคนหาแลว ใหกําหนด “อําเภอ” ที่ตองการคนหาภายในจังหวัดที่
กําหนดไว ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงใหอยางอัตโนมัติ  หากไมกําหนดจะถือวาตองการคนหาขอมูลของทุกอําเภอในจังหวัดนั้น 

4) หากไมตองการคนหาขอมูลดังกลาว ใหกดปุม “ยกเลิก” ระบบจะกลับไปหนาจอแรก 
5) เมื่อกําหนดเงื่อนไขไดตามที่ตองการแลว ใหกดปุม “คนหา” 

 
11.1.3 การคนหาจากรายละเอียดโครงการ 
 
 ปรากฏอยูในเมนูการคนหาขอมูลทั่วไป, รายงาน EIA, การตรวจสอบพื้นที่ และเรื่องรองเรียน มีการกําหนด
เงื่อนไขการคนหา ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 43 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 มีวิธีการกําหนดเงื่อนไขการคนหาดังนี้ 
1) กําหนดชื่อ “เจาของโครงการ” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือบางสวนของชื่อ

เจาของโครงการที่ตองการคนหา 
2) กําหนดชื่อ “ช่ือโครงการ” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือบางสวนของชื่อโครงการที่

ตองการคนหา 
3) กําหนดชื่อ “ช่ือรายงาน EIA” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือบางสวนของชื่อ

รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จัดทําขึ้นในโครงการใด ๆ ที่ตองการคนหา 
4) กําหนด “รหัสรายงาน EIA” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพรหัสเต็มหรือบางสวนของรหัส

รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายงาน EIA”) 
5) กําหนดชื่อ “ประเภทโครงการ” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือบางสวนของประเภท

โครงการที่ตองการคนหา (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลทั่วไป”) 
6) กําหนดชวงของ “วันที่สงเลมรายงาน” หรือ “วันที่รองเรียน” ที่ตองการคนหาในรูปแบบ “วัน/

เดือน/ป ค.ศ.” เชน วันที่ 1 มกราคม 2547 จะกําหนดวาเปน 01/01/2004 เปนตน โดยวันที่ในชองแรกหมายถึงวันที่การ
เริ่มชวงในการคนหา และ วันที่ในชองหลังหมายถึงวันที่การสิ้นสุดชวงการคนหา  

7) หากไมมีการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ จะคนหาขอมูลทั้งหมดที่มีในฐานขอมูล แตหากมีการกําหนด
เงื่อนไขหลายหัวขอ ระบบจะทําการคนหาขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไขในทุกหัวขอเทานั้น เชน หากกําหนดชื่อเจาของ
โครงการ โดยใสคําวา “ปูน” และ ช่ือโครงการวา “ส” หมายความวา ตองการคนหา เจาของโครงการที่มีคําวา “ปูน” อยู
ภายในชื่อเจาของโครงการ และดําเนินโครงการที่มีช่ือซึ่งมี “ส” อยู เปนตน 

8) หากไมตองการคนหาขอมูลดังกลาว ใหกดปุม “ยกเลิก” ระบบจะกลับไปหนาจอแรก 
9) เมื่อกําหนดเงื่อนไขไดตามที่ตองการแลว ใหกดปุม “คนหา” 

 
11.1.4 การคนหาจากรายงาน EIA 
 
 ปรากฏอยูในเมนูการคนหารายการมาตรการ และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการกําหนดเงื่อนไข
การคนหา ในลักษณะเดียวกับ “การคนหาจากพื้นที่” และ “การคนหาจากรายละเอียดโครงการ”  (รายละเอียดกลาวไวใน 
“การคนหาจากพื้นที่” และ “การคนหาจากรายละเอียดโครงการ”) 
 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 44 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

11.1.5 การคนหาจากรายงานการตรวจวัด 
 
 ปรากฏอยูในเมนูการคนหาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม มีการกําหนดเงื่อนไขการคนหา ดังรูป 
 

 
 
   มีวิธีการกําหนดเงื่อนไขการคนหาดังนี้ 

1) กําหนด “ที่ต้ังโครงการ” ที่ตองการคนหา  (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาจาก
พ้ืนที่”) 

2) กําหนดชื่อ “เจาของโครงการ” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือบางสวน
ของชื่อเจาของโครงการที่ตองการคนหา 

3) กําหนดชื่อ “ช่ือโครงการ” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือบางสวนของชื่อ
โครงการที่ตองการคนหา 

4) กําหนดชื่อ “ช่ือรายงานการตรวจวัด” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือ
บางสวนของชื่อรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการที่ปรากฏในรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่จัดทําขึ้นในโครงการใด ๆ ที่ตองการคนหา 

5) กําหนด “รหัสรายงานการตรวจวัด” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพรหัสเต็มหรือ
บางสวนของรหัสรายงานการตรวจวัด (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม”) 

6) กําหนดชื่อ “ประเภทโครงการ” ที่ตองการคนหา  โดยการพิมพช่ือเต็มหรือบางสวน
ของประเภทโครงการที่ตองการคนหา (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาจากรายละเอียดโครงการ) 

7) กําหนดชวงของ “วันที่สงเลมรายงาน”  ที่ตองการคนหาในรูปแบบ “วัน/เดือน/ป 
ค.ศ.” เชน วันที่ 1 มกราคม 2547 จะกําหนดวาเปน 01/01/2004 เปนตน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาจาก
รายละเอียดโครงการ) 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

10 

1 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 45 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

8) หากไมมีการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ จะคนหาขอมูลทั้งหมดที่มีในฐานขอมูล แตหากมี
การกําหนดเงื่อนไขหลายหัวขอ ระบบจะทําการคนหาขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไขในทุกหัวขอเทานั้น เชน หากกําหนดชื่อ
เจาของโครงการ โดยใสคําวา “ปูน” และ ช่ือโครงการวา “ส” หมายความวา ตองการคนหา เจาของโครงการที่มีคําวา 
“ปูน” อยูภายในชื่อเจาของโครงการ และดําเนินโครงการที่มีช่ือซึ่งมี “ส” อยู เปนตน 

9) หากไมตองการคนหาขอมูลดังกลาว ใหกดปุม “ยกเลิก” ระบบจะกลับไปหนาจอแรก 
10) เมื่อกําหนดเงื่อนไขไดตามที่ตองการแลว ใหกดปุม “คนหา” 

 
11.1.6 การคนหาจากประเภทเรื่องรองเรียน 
 
 ปรากฏอยูในเมนูการคนหาขอมูลทั่วไป, การตรวจสอบพื้นที่ และเรื่องรองเรียน  มีการกําหนดเงื่อนไขการ
คนหา ดังรูป 
 

 
 

   มีวิธีการกําหนดเงื่อนไขการคนหาดังนี้ 
1) กําหนด  “ประเภทเรื่องรองเรียน” ที่ตองการคนหา   โดยการคลิกที่กลองหลน 

(dropdown) เพื่อเลือกหัวขอเรื่องรองเรียนที่ตองการคนหา หากไมกําหนดจะถือวาตองการคนหาเรื่องรองเรียนทุก
ประเภท 

2) หากไมตองการคนหาขอมูลดังกลาว ใหกดปุม “ยกเลิก” ระบบจะกลับไปหนาจอแรก 
3) เมื่อกําหนดเงื่อนไขไดตามที่ตองการแลว ใหกดปุม “คนหา” 

 
11.1.7 การคนหาอยางละเอียด 
 
 ปรากฏอยูในเมนูการคนหาขอมูลทั่วไป, รายงาน EIA, การตรวจสอบพื้นที่ และเรื่องรองเรียน  ใชสําหรับการ
กําหนดเงื่อนไขทุกเงื่อนไขที่สามารถกําหนดได ในการคนหาขอมูลแตละกลุมที่สนใจ เชน การคนหาอยางละเอียดใน
เมนูขอมูลทั่วไป เปนการรวมการกําหนดเงื่อนไข “การคนหาจากพื้นที่” และ “การคนหาจากรายละเอียดโครงการ” เขา
ไวดวยกัน เปนตน 
 
11.2 การเรียกดูขอมูลท่ีไดจากการคนหา 
 
 ผลลัพธที่ไดจากการกําหนดเงื่อนไขในการคนหาขอมูล แสดงไวเปนตารางที่ระบุช่ือขอมูลไวที่สวนหัว  มี
รายละเอียดในการเรียกดูขอมูลที่ตองการตามกลุมขอมูลหลัก ดังนี้ 

1 

3 2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 46 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

11.2.1 การเรียกดูขอมูลท่ัวไป 
 
 ผลจากการคนหาขอมูลทั่วไปแสดงไวเปนตาราง ประกอบดวย ช่ือเจาของโครงการ และช่ือโครงการที่ตรงกับ
เงื่อนไขในการคนหา ดังรูป 
 

 
 
 มีวิธีการเรียกดูขอมูลทั่วไปดังนี้ 

1) หากคลิกช่ือ “เจาของโครงการ” ใด ๆ จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะขอมูลทั่วไปที่มีเจาของ
โครงการที่เลือกไวเทานั้น เชน เมื่อคลิกเลือกที่ “บริษัท Sample Company CO.,LTD.” จะไดผลดังรูป 
 

 

 
   1.1) จากหนาจอดังกลาว ทานสามารถเลือกดูขอมูลทั่วไปของโครงการไดโดยคลิกช่ือ
โครงการที่ตองการ ซึ่งจะแสดงผลเหมือนการเลือกช่ือโครงการที่ตองการจากหนาผลลัพธจากการคนหา 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project 1 
  - Sample Project 2 
  - Sample Project 3 

1.1 

1 2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 47 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2) หากคลิกที่ช่ือ “โครงการ” จะแสดงรายละเอียดขอมูลทั่วไปของโครงการนั้น ๆ ดังรูป 
(รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลทั่วไป”) 
 

 

 
 
11.2.2 การเรียกดูขอมูลรายงาน EIA   
 
 ผลจากการคนหารายงาน EIA แสดงไวเปนตาราง ประกอบดวย รหัสรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, 
ช่ือเจาของโครงการ และชื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังรูป 
 

 
 
 มีวิธีการเรียกดูขอมูลรายงาน EIA ดังนี้ 

1) หากคลิกช่ือเจาของโครงการใด ๆ จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะขอมูลรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปนของเจาของนั้น ๆ เชน เมื่อคลิกเลือกที่ “บริษัท Sample Company CO.,LTD.” จะไดผลดัง
รูป 
 

2 2 1 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  

Sample Project

มาบตาพุด  จ.ระยอง

- รายงาน Sample EIA Project 1 
- รายงาน Sample EIA Project 2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 48 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

   1.1) จากหนาจอดังกลาว ทานสามารถเลือกเลมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการดังกลาวไดโดยคลิกช่ือรายงาน EIA ของโครงการที่ตองการ ซึ่งจะแสดงผลเหมือนการเลือกช่ือรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากหนาผลลัพธจากการคนหา 
   1.2) หากทานคลิกที่ช่ือเจาของโครงการ ระบบจะแสดงโครงการทั้งหมดที่เปนของเจาของ
นั้น 

2) หากคลิกที่ “รหัส” หรือ “รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม” จะแสดงรายละเอียดภายในรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนั้น ๆ ดังรูป (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายงาน EIA”) 
 

 
 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 

Sample Project  

มาบตาพุด  จ.ระยอง  

วว0105/254  ลงวนัท่ี 28/2/ 2546 

Sample Project  

มาบตาพุด  จ.ระยอง  

- รายงาน Sample EIA Project 1 
- รายงาน Sample EIA Project 2 
- รายงาน Sample EIA Project 3 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  

1.1 

1.2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 49 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

11.2.3 การเรียกดูขอมูลรายการมาตรการ 
 
 ผลจากการคนหารายงานมาตรการ แสดงไวเปนตาราง ประกอบดวย รหัสรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม, ช่ือโครงการ, ช่ือเจาของโครงการ (อยูในวงเล็บ) และชื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม  ดังรูป 
 

 
 

 มีวิธีการเรียกดูขอมูลรายงานมาตรการ ดังนี้ 
1) หากคลิกช่ือโครงการใด ๆ จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะขอมูลรายงานมาตรการที่เปนของ

โครงการนั้น เชน เมื่อคลิกเลือกที่ “โรงงานปูนซิเมนต ทีพีไอ (บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน))” จะไดผลดังรูป 
 

 
 

   1.1) จากหนาจอดังกลาว สามารถเลือกเลมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการดังกลาวไดโดยคลิกรหัส หรือช่ือรายงาน EIA ของโครงการที่ตองการ ซึ่งจะแสดงผลเหมือนการเลือกช่ือ
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากหนาผลลัพธจากการคนหา 

2) หากคลิกที่ “รหัส” หรือ “รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม” จะแสดงรายละเอียดภายในมาตรการที่
ระบุไวตามรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนั้น ๆ ดังรูป (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูล
รายการมาตรการ”) 
 

1.1 1.1 

2 2 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 50 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

  2.1) จากหนาจอดังกลาว สามารถเรียกดูรายการมาตรการตามโครงสรางของกลุมมาตรการที่ตองการ
ทั้งมาตรการดานการปองกันและแกไขคุณภาพสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมได
ผานทางกลองหลน (drop down) 
 
11.2.4 การเรียกดูขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม   
 
 สามารถเรียกดูขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมไดจาก 2 เมนู คือ 
 วิธีที่ 1  การคนหาโดยใช “การคนหาขอมูลรายงาน EIA” จากระบบ ผลลัพธที่ไดเปนตาราง ประกอบดวย รหัส
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, ช่ือเจาของโครงการ และชื่อรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังรูป 
 

 
 

 มีวิธีการเรียกดูผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
1) หากคลิกช่ือเจาของโครงการใด ๆ จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะขอมูลรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปนของเจาของนั้น ๆ เชน เมื่อคลิกเลือกที่ “Siam Styrene Monomer Co.,Ltd.” จะไดผลดังรูป 
 

2 1 2 

2.1 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 51 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
2) หากคลิก “รหัส” หรือช่ือ “รายงาน ผลกระทบสิ่งแวดลอม” จะแสดงรายละเอียดของรายงาน 

EIA ฉบับดังกลาว พรอมรายงานผลการตรวจวัดตามมาตรการที่ระบุไวในรายงาน EIA ฉบับดังกลาว ตามลําดับเลมสง
กอนอยูบนสุด ดังรูป 
 

 
 
   2.1) จากหนาจอ ทานสามารถเลือกรายงานผลการตรวจวัด ไดโดยคลิกเลือกเลมรายงานที่
ตองการ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดรายงานผลการตรวจวัดตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ใหผลเหมือนกับการคนหาจากรายงานผลการตรวจวัด (รายละเอียดกลาวไวใน “การเรียกดูขอมูลผลการตรวจวัด ผาน
การคนหาจากรายงานผลการตรวจวัด”) 
 

2.1 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 

มาบตาพุด  จ.ระยอง  

วว0105/254  ลงวนัท่ี 28/2/ 2546 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 52 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 วิธีที่ 2  การคนหาโดยใช “การคนหาจากรายงานการตรวจวัด” จากระบบ ผลลัพธที่ไดเปนตาราง ประกอบดวย 
รหัสรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, ช่ือเจาของโครงการ และชื่อรายงานผลการตรวจวัด ดังรูป 
 

 
 
 มีวิธีการเรียกดูผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1) หากคลิกช่ือเจาของโครงการใด ๆ จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะขอมูลรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เปนของเจาของนั้น ๆ เชน เมื่อคลิกเลือกที่ บริษัท HMT Polystylene Co., ltd.ไทยโพลีโพรไพ
ลีน (PP)” จะไดผลดังรูป 
 

 
 

2) หากคลิก “รหัสผลการตรวจวัด” หรือช่ือ “รายงานผลการตรวจวัด” จะแสดงรายละเอียดของ
รายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว ดังรูป 
 

 
 

2.1 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 

Sample Project EIA 

2 1 2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 53 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   2.1) หากทานตองการดูผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหคลิกที่ “ผลการตรวจวัด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม” ใหผลดังรูป 
 

 
 

   2.2) จากหนาจอ ทานสามารถดูผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามโครงสรางของกลุม
มาตรการและชวงเวลาดําเนินการโดยผานกลองหลน (drop down) เชนในตัวอยาง ตองการทราบผลตรวจวัดตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการ ของคุณคาการใชประโยชนของมนุษย เรื่องการใช
ที่ดิน ไดผลดังรูป 
 

  
 

   2.3) จากหนาจอของมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทานสามารถ
ตรวจดูแนวโนมของคุณภาพสิ่งแวดลอมตามดัชนีที่สนใจ ไดโดยคลิกเลือกดัชนี (Parameters) หรือสถานี (Station) ซึ่ง
จะใหผลดังรูป 
 

2.3 2.3 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 

2.2 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 54 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 
 

11.2.5 การเรียกดูขอมูลเร่ืองรองเรียน 
 
 ผลจากการคนหาเรื่องรองเรียน แสดงไวเปนตาราง ประกอบดวย ช่ือโครงการที่ถูกรองเรียน, ช่ือเจาของ
โครงการ (อยูในวงเล็บ), เรื่องรองเรียน, ประเภทการรองเรียน และวันที่รองเรียน ดังรูป 
 

 
 

2 ppm 

1 ppm 

3 ppm 

ณ จดุตรวจวดั – จากปลอย (Stack) ของเตาเผา (Furnace)

Value 
Standard 

Sample Project  การบริหารจัดการกากของเสีย 

Sample Project  กลิน่เหม็นจากการผลิต 3 1 2 3 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 55 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  มีเงื่อนไขของสีเรื่องรองเรียน ดังนี้ 
- ถามีการแกไขแลว  เปนสีเขียว 
- ถาเจาหนาตรวจสอบแลวแตยังไมไดแกไข  เปนสีแดง  
- ถาเรื่องใหม  จะมีคําวา new ตอทาย 

 มีวิธีการเรียกดูเรื่องรองเรียน ดังนี้ 
1) หากคลิก “โครงการ” จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะขอมูลโครงการนั้น ๆ เชน เมื่อคลิกเลือกที่ 

“Sample Project” จะไดผลดังรูป 
 

 
 

2) หากคลิก “ประเภทการรองเรียน” จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะการรองเรียนประเภทเดียวกัน 
เชน เมื่อคลิกเลือกที่ “อื่น ๆ” จะไดผลดังรูป 
 

 
 

3) หากคลิก “เรื่องรองเรียน” หรือ “วันที่รองเรียน” จะปรากฏรายละเอียดเรื่องรองเรียนที่ตองการ 
ดังรูป 
 

Sample Project  การบริหารจัดการกากของเสีย 

Sample Project  การบริหารจัดการกากของเสีย 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 56 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

11.2.6 การเรียกดูขอมูลการตรวจสอบพื้นที่ 
 
 ผลจากการตรวจสอบพื้นที่ แสดงไวเปนตาราง ประกอบดวย ช่ือโครงการ, ช่ือเจาของโครงการ (อยูในวงเล็บ), 
เรื่องรองเรียน, ประเภทการรองเรียน และสถานะการตรวจสอบดังรูป 
 

 
 

 มีวิธีการเรียกดูการตรวจสอบพื้นที่ ดังนี้ 
1) หากคลิก “ช่ือโครงการ” จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะขอมูลโครงการนั้น ๆ เชน เมื่อคลิกเลือกที่ 

“โรงงานเยื่อกระดาษแอดวานท อะโกร (บริษัท แอ็ดวานซอะโกร จํากัด)” จะไดผลดังรูป 
 

บริษัท Sample Company CO.,LTD.  

ผลกระทบจากการบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม  

Sample Project  

จ.สระบุรี  

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

บริษัท Sample Company CO.,LTD.  

Sample Project 1 โรงงานกระดาษกอกลิน่เหม็น

Sample Project 2 การบริหารจัดการกากของเสีย 
3 1 2 3 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 57 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

2) หากคลิก “ประเภทการรองเรียน” จะกรองขอมูลใหเหลือเฉพาะการรองเรียนประเภทเดียวกัน 
เชน เมื่อคลิกเลือกที่ “มลพิษทางอากาศ” จะไดผลดังรูป 
 

 
 

3) หากคลิก “เรื่องรองเรียน” หรือ “สถานการณตรวจสอบ” จะปรากฏรายละเอียดเรื่องรองเรียน
และสถานะของเรื่องรองเรียนที่ตองการ ดังรูป 
 

 
 
 

บริษัท Sample Company CO.,LTD.  

โรงงานผลติเยื่อกระดาษ กอใหเกิดกลิ่นเหม็นเปนประจํา

Sample Project

จ.สระบุรี  

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  

Sample Project 1 โรงงานกระดาษกอกลิน่เหม็น  

Sample Project 1 โรงงานกระดาษกอกลิน่เหม็น



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 58 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

12. การเพิ่มขอมูล 
 
  สิทธิ์ในการเพิ่มขอมูลจะถูกกําหนดไวตามกลุมผูใชงาน (รายละเอียดกลาวไวใน “สิทธิ์การใชงาน”) โดย
จะตอง Log in เขาสูระบบกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การเขาสูระบบ”) หลังจากนั้นจึงจะสามารถเพิ่มขอมูลได  ซึ่งมี
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
 
12.1 การเพิ่มขอมูลเจาของโครงการ 
 
 การเพิ่มเจาของโครงการทําไดผานทางเมนู ขอมูลทั่วไป >> เพิ่มโครงการ มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1) เมื่อเลือกเมนูดังกลาวจะปรากฏหนาจอที่แสดงรายชื่อบริษัททั้งหมดที่มีอยูในฐานขอมูล ดังรูป 
 

 
 

2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 59 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2) คลิกปุมเพิ่มเจาของโครงการทางดานลางของชื่อบริษัท จะเขาสูหนาจอกรอกรายละเอียดเจาของ
โครงการ ดังรูป 
 
 

 
 

3) กรอกรายละเอียดของบริษัทผูเปนเจาของโครงการ ในชองใหกรอกขอมูลทุกชอง  (รายละเอียด
กลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลทั่วไป”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

4) ถาไมตองการบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการในหัวขอดังกลาวสรางเลมรายงานใหม ใหคลิก
ปุม “Reset” 

5) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 
“Submit”  
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 60 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

12.2 การเพิ่มขอมูลโครงการ 
 
 การเพิ่มโครงการทําไดผานทางเมนู ขอมูลทั่วไป >> เพิ่มโครงการ มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1) เมื่อเลือกเมนูดังกลาวจะปรากฏหนาจอที่แสดงรายชื่อบริษัททั้งหมดที่มีอยูในฐานขอมูล ดังรูป 
 

 
 

2) ทําการคนหาเจาของโครงการที่เปนเจาของโครงการที่จะเพิ่มลงในฐานขอมูล โดยกําหนดชื่อ
เจาของโครงการบางสวน และกดปุม “คนหา” 

3) หากไมตองการคนหา สามารถเลือกเจาของโครงการที่เปนเจาของโครงการที่จะเพิ่มลงใน
ฐานขอมูลไดโดยตรง โดยคลิกเลือกที่ช่ือบริษัทหรือเจาของโครงการนั้น จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

4) คลิกที่ “เพิ่มโครงการ” จะปรากฏหนาจอดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 61 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

5) กรอกรายละเอียดของบริษัทผูเปนเจาของโครงการ ในชองใหกรอกขอมูลทุกชอง  (รายละเอียด
กลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลทั่วไป”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

6) ถาไมตองการบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการในหัวขอดังกลาวสรางเลมรายงานใหม ใหคลิก
ปุม “Cancel” 

7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 
“Insert”  
 
12.3 การเพิ่มขอมูลรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
12.3.1 การเพิ่มเลมรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 การเพิ่มโครงการทําไดผานทางเมนู ขอมูลทั่วไป >> เพิ่มโครงการ ซึ่งตองทําการคนหาตามลําดับผานเจาของ
โครงการ สูช่ือโครงการ แลวจึงทําการเพิ่มขอมูลรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมได   
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บริษัท Sample Company CO.,LTD.  



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 62 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
1) เมื่อเลือกเมนูดังกลาวจะปรากฏหนาจอที่แสดงรายชื่อบริษัททั้งหมดที่มีอยูในฐานขอมูล ดังรูป 

 

 
 

2) เลือกบริษัทซึ่งเปนเจาของโครงการของรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จะไดหนาจอ 
ดังรูป 
 

 
 

3) เมื่อเลือกช่ือโครงการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาว จะ
ปรากฏหนาจอ ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 63 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) คลิกที่ “เพิ่มรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม” จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
 

5) กรอกรายละเอียดรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในชองใหกรอกขอมูลทุก
ชอง (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม”) โดยตองกรอกขอมูลใน
รายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

6) ถาไมตองการบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการในหัวขอดังกลาวสรางเลมรายงาน
ใหม ใหคลิกปุม “Cancel” 

7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิก
ปุม “Insert”  
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 64 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

12.3.2 การเพิ่มขอมูลท่ีต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัดของขอมูลรายงาน EIA 
 
 การเพิ่มขอมูลดังกลาว ทําไดโดยการคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการเพิ่มขอมูลกอน 
(รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) แลวจึงสามารถเพิ่มขอมูลได  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลว ใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนที่ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัด จะปรากฏ
หนาจอดังรูป 
 

 
 

2) คลิกปุม “เพิ่มขอมูลที่ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัด” เพื่อเขาสูหนาจอการเพิ่ม
รูปภาพของขอมูลดังกลาว 
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บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 

ดดกเดก 
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1 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 

รูปที่ 21.1-2 Layout and boundary 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 65 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) กรอกรายละเอียดภาพและเลือกประเภทรูปภาพ โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) 
กํากับอยูใหครบ จากนั้นคลิกที่ “Browse…” เพื่อเปดหนาตางที่กําหนดที่ต้ัง (path) ของรูปภาพ จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
 

4) เมื่อเลือกภาพที่ตองการไดแลวใหคลิก “Open” จากนั้นจะกลับไปสูหนาจอของการกรอก
รายละเอียดรูปภาพอีกครั้ง 

5) ถาไมตองการบันทึกรูปดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Upload”  
 
12.3.3 การเพิ่มขอมูลท่ีต้ังวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิงของขอมูลรายงาน EIA 
 
 การเพิ่มขอมูลดังกลาว ทําไดโดยการคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการเพิ่มขอมูลกอน 
(รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) แลวจึงสามารถเพิ่มขอมูลได  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลวใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิงของขอมูลรายงาน EIA จะ
ปรากฏหนาจอดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 66 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

2) เลือกรายละเอียดขอมูลที่ตองการเพิ่ม ไดแก วัตถุดิบ สารเคมีและสารเรงปฏิกิริยา หรือผลิตภัณฑ 
หรือเช้ือเพลิงผานกลองหลน (drop down) 

3) คลิกปุม “เพิ่มขอมูลวัตถุดิบ สารเคมีและสารเรงปฏิกิริยา” หรือ “เพิ่มขอมูลผลิตภัณฑ” หรือ 
“เพิ่มขอมูลเช้ือเพลิง” ตามที่ตองการ เพื่อเขาสูหนาจอการเพิ่มขอมูล ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน แตตางกันที่ขอมูลที่จะถูก
จัดเก็บ ดังรูป 
 

 
 

4) กรอกรายละเอียดขอมูลในชองใหกรอกขอมูล โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) 
กํากับอยูใหครบ 

5) ถาไมตองการบันทึกรูปดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Upload”  
 

5 6 

Sample EIA Project 

2 

3 

1 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 67 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

12.3.4 การเพิ่มขอมูลกระบวนการผลิตของขอมูลรายงาน EIA 
 
 การเพิ่มขอมูลดังกลาว ทําไดโดยการคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการเพิ่มขอมูลกอน 
(รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) แลวจึงสามารถเพิ่มขอมูลได  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลว ใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนกระบวนการผลิต จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
 

2) คลิกปุม “เพิ่มขอมูลที่ต้ังกระบวนการผลิต” เพื่อเขาสูหนาจอการเพิ่มรูปภาพกระบวนการผลิต 
 

 
 

3) กรอกรายละเอียดภาพและเลือกประเภทรูปภาพ โดยเลือกประเภทรูปภาพใหเปน “แผนผัง
กระบวนการผลิต” และตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ  

4) จากนั้นคลิกที่ “Browse…” เพื่อเปดหนาตางที่กําหนดที่ต้ัง (path) ของรูปภาพ จะปรากฏหนาจอ
ดังรูป 
 

4 
3 
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2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 68 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

5) เมื่อเลือกภาพที่ตองการไดแลวใหคลิก “Open” จากนั้นจะกลับไปสูหนาจอของการกรอก
รายละเอียดรูปภาพอีกครั้ง 

6) ถาไมตองการบันทึกรูปดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Upload”  
 
12.3.5 การเพิ่มขอมูลมลสารและการควบคุมของขอมูลรายงาน EIA 
 
 การเพิ่มขอมูลดังกลาว ทําไดโดยการคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการเพิ่มขอมูลกอน 
(รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) แลวจึงสามารถเพิ่มขอมูลได  โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลว ใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนมลสารและการควบคุมของขอมูลรายงาน EIA จะปรากฏหนาจอ
ดังรูป 
 

5 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 69 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

2) เลือกรายละเอียดขอมูลที่ตองการเพิ่มอันไดแก มลสารทางอากาศ  หรือน้ําเสีย หรือขยะมูลฝอย
ผานกลองหลน (drop down) 

3) คลิกปุม “เพิ่มขอมูลมลสารทางอากาศ” หรือ “เพิ่มขอมูลน้ําเสีย” หรือ “เพิ่มขอมูลกากสารพิษ” 
ตามที่ตองการ เพื่อเขาสูหนาจอการเพิ่มขอมูล ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน แตตางกันที่ขอมูลที่จะถูกจัดเก็บ ดังรูป 
 
 

 
 

4) กรอกรายละเอียดขอมูลในชองใหกรอกขอมูล โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) 
กํากับอยูใหครบ 

5) ถาไมตองการบันทึกรูปดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Upload”  
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 70 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

12.4 การเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ 
 
 การเพิ่มขอมูลรายการมาตรการได จําเปนตองคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ตองการ
เพิ่มมาตรการใหไดกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล) ซึ่งมีวิธีการเพิ่มขอมูลในมาตรการที่สําคัญ 2 กลุม
มาตรการ ดังนี้ 
 
12.4.1 การเพิ่มขอมูลรายการมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  มีวิธีการเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ ดังนี้ 

1) หลังจากที่เลือกรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการเพิ่มมาตรการไดแลว จะ
ปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

2) ใหเลือกกลุมมาตรการตามโครงสรางและระยะเวลาบังคับใชมาตรการที่ตองการเพิ่ม โดยใช
กลองหลน (drop down) 

3) เมื่อเลือกกลุมโครงสรางมาตรการและระยะเวลาที่ตองการไดแลวใหคลิกที่ “เพิ่มมาตรการ” จะ
ปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

2 

3 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 71 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

4) กรอกรายละเอียดมาตรการที่ระบุไวตามรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนั้น ในชอง
ใหกรอกขอมูลทุกชอง (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายการมาตรการ”) โดยตองกรอกขอมูลใน
รายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

5) ถาไมตองการบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการในหัวขอดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Insert”  
 
12.4.2 การเพิ่มขอมูลรายการมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 มีวิธีการเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ ดังนี้ 

1) หลังจากที่เลือกรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการเพิ่มมาตรการไดแลว จะ
ปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 

2 

3 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
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    - รายงาน Sample EIA Project 1 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 72 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2) ใหเลือกกลุมมาตรการตามโครงสรางและระยะเวลาบังคับใชมาตรการที่ตองการเพิ่ม โดยใช
กลองหลน (drop down) 

3) เมื่อเลือกกลุมโครงสรางมาตรการและระยะเวลาที่ตองการไดแลวใหคลิกที่ “เพิ่มมาตรการ” จะ
ปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

4) กรอกรายละเอียดมาตรการที่ระบุไวตามรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนั้น ในชอง
ใหกรอกขอมูลทุกชอง (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายการมาตรการ”) โดยตองกรอกขอมูลใน
รายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

5) ถาไมตองการบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการในหัวขอดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Insert”  
 
12.5 การเพิ่มขอมูลผลการตรวจวัด 
 
12.5.1 การสรางรายงานผลการตรวจวัดฉบับใหม 
 
 เมื่อมีการสงรายงานผลการตรวจวัดฉบับใหม ตองเพิ่มรายงานฉบับนั้นในฐานขอมูลกอน มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ทําการคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่จะสงรายงานผลการตรวจวัดฉบับใหม 
(มิฉะนั้นจะไมสามารถเพิ่มขอมูลได) โดยเขาไปคนหาที่เมนู  ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม >> คนหาจากรายงาน 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 73 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

EIA  (รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การเรียกดูขอมูลรายงาน EIA”) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดรายงาน EIA เบื้องตน 
ดังรูป 
 

 
 

2) คลิก “เพิ่มรายงานการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอม” จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

3) กรอกรายละเอียดขอมูลของรายงานผลการตรวจวัด ในชองใหกรอกขอมูลทุกชอง โดยตอง
กรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*)  กํากับใหครบ  ซึ่งมีรายละเอียดการกรอกตามกลุมขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม”) 

4) ถาไมตองการสรางเลมรายงานใหม ใหคลิกปุม “Cancel” จะกลับไปสูหนาจอรายละเอียด EIA 
5) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Insert” จะปรากฏชื่อรายงาน และสถานะเริ่มตนของรายงาน ซึ่งเปนอยูระหวางจัดทํารายงาน ไดหนาจอดังรูป 

4 5 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 74 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

6) จากนั้นจึงทําการกรอกขอมูลผลการตรวจวัดตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในรายงานฉบับดังกลาว  หากการกรอกผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในรายงานฉบับใดเสร็จเรียบรอยแลว ใหเปลี่ยนสถานะของรายงานการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมฉบับนั้น เพื่อทําการจัดสงใหแกสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตรวจสอบ 
(รายละเอียดกลาวไวใน “การแกไขขอมูลรายงานผลการตรวจวัด”) 

 
12.5.2 การเพิ่มผลการตรวจวัดตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 การเพิ่มผลการตรวจวัดจะทําไดเมื่อสถานะของรายงานผลการตรวจวัดมีคาเปน “อยูระหวางจัดทํารายงาน” 
มิฉะนั้นจะไมสามารถเพิ่มขอมูลได  โดยหากเปนการเพิ่มขอมูลในรายงานผลการตรวจวัดฉบับใหม ตองทําการสราง
รายงานผลการตรวจวัดฉบับใหมกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การสรางรายงานผลการตรวจวัดฉบับใหม”) จากนั้นจึง
สามารถเพิ่มผลการตรวจวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ทําการคนหารายงานผลการตรวจวัดที่ตองการเพิ่มขอมูล ที่บริษัทของทานเปนจาของอยู 
(มิฉะนั้นจะไมสามารถเพิ่มขอมูลได) โดยเขาไปคนหาที่เมนู  ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม >> คนหาจากรายงาน
การตรวจวัด  (รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การเรียกดูขอมูลรายงานการตรวจวัด”) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเบื้องตน
ของรายงานผลการตรวจวัด ไดผลดังรูป 
 

- รายงานผลการตรวจวดั 1 
- รายงานผลการตรวจวดั 2 
- รายงานผลการตรวจวดั 3 
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จ.สระบุรี  

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 75 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

2) คลิก “ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอม”  จะไดหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

3) เลือกชวงเวลาและหัวขอของผลการตรวจวัด ภายใตหัวขอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยการคลิกเลือกหัวขอที่กลองหลน (Drop down)  ที่ตองการบันทึก  เชน ถาตองการบันทึกผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (3.1) ในระยะดําเนินการ (3.2)  ของทรัพยากรชีวภาพ (3.3)  ที่
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาบนบก (3.4)  ดังรูป 

 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 
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บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
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    - รายงาน Sample EIA Project 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 76 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

4) จากหนาจอ สามารถเขาแกไขขอมูลการปฏิบัติตามมาตรการ ไดโดยคลิกสัญลักษณ “ ” ทาง
ดานซายของมาตรการ จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

5) กรอกรายละเอียดผลการตรวจวัด ในชองใหกรอกขอมูลทุกชอง ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับการ
ลงทะเบียน (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลผลการตรวจวัด”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอก
จันท (*) กํากับอยูใหครบ 

6) ถาไมตองการบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการในหัวขอดังกลาวสรางเลมรายงานใหม ใหคลิก
ปุม “Cancel” จะกลับไปสูหนาจอรายละเอียดมาตรการในรายงานการตรวจวัด 

7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 
“Insert”  
 

3.4 
3.3 
3.2 
3.1 
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Sample EIA project (รหัส XX2-001-10-2000-M1)



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 77 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

12.5.3 การเพิ่มผลการตรวจวัดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 การเพิ่มผลการตรวจวัดจะทําไดเมื่อสถานะของรายงานผลการตรวจวัดมีคาเปน “อยูระหวางจัดทํารายงาน” 
มิฉะนั้นจะไมสามารถเพิ่มขอมูลได  โดยหากเปนการเพิ่มขอมูลในรายงานผลการตรวจวัดฉบับใหม ตองทําการสราง
รายงานผลการตรวจวัดฉบับใหมกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การสรางรายงานผลการตรวจวัดฉบับใหม”) จากนั้นจึง
สามารถเพิ่มผลการตรวจวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ทําการคนหารายงานผลการตรวจวัดที่ตองการเพิ่มขอมูล ที่บริษัทของทานเปนจาของอยู 
(มิฉะนั้นจะไมสามารถเพิ่มขอมูลได) โดยเขาไปคนหาที่เมนู  ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม >> คนหาจากรายงาน
การตรวจวัด  (รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การเรียกดูขอมูลรายงานการตรวจวัด”) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเบื้องตน
ของรายงานผลการตรวจวัด ไดผลดังรูป 
 

 
 

2) คลิก “ผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอม”  จะไดหนาจอ ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 78 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) เลือกชวงเวลาและหัวขอของผลการตรวจวัด ภายใตหัวขอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โดยการคลิกเลือกหัวขอที่กลองหลน (Drop down)  ที่ตองการบันทึก  เชน ถาตองการบันทึกผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (3.1) ในระยะดําเนินการ (3.2)  ของคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
(3.3)  ที่เกี่ยวกับการใชที่ดิน (3.4)  ดังรูป 

 

 
 

4) จากหนาจอ สามารถเขาแกไขขอมูลการปฏิบัติตามมาตรการ ไดโดยคลิกสัญลักษณ “ ” ทาง
ดานซายของมาตรการ จะปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

5) กรอกรายละเอียดผลการตรวจวัด ในชองใหกรอกขอมูลทุกชอง ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับการ
ลงทะเบียน (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลผลการตรวจวัด”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอก
จันท (*) กํากับอยูใหครบ 

6) ถาไมตองการบันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการในหัวขอดังกลาวสรางเลมรายงานใหม ใหคลิก
ปุม “Cancel” จะกลับไปสูหนาจอรายละเอียดมาตรการในรายงานการตรวจวัด 
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3.4 
3.3 
3.2 
3.1 

 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 79 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 
“Insert”  
 
12.6 การเพิ่มเร่ืองรองเรียน 
 
 การเพิ่มรองเรียนไดตองคนหาโครงการที่ตองการรองเรียนกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล
ทั่วไป”) มีขั้นตอนดังนี้ 

1) เมื่อทําการคนหาโครงการไดแลว จะแสดงผล ดังรูป 
 

 
 

2) ในชองใหกรอกขอมูลทุกชอง ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับการลงทะเบียน (รายละเอียดกลาวไว
ใน “รายละเอียดกลุมขอมูลเรื่องรองเรียน”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

3) ถาไมตองการบันทึก ใหคลิก “Cancel” 
4) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Insert” 
 
12.7 การเพิ่มขอมูลการตรวจสอบภาคสนาม 
 
 ทานสามารถเพิ่มผลการตรวจสอบภาคสนามไดตองคนหาเรื่องรองเรียนกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การ
คนหาเรื่องรองเรียน”) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ทําการคนหาเรื่องรองเรียนไดแลว ใหคลิกปุม “บันทึกผลการตรวจสอบของเจาหนาที่ ใหจะ
แสดงผล (**) ทางดานลาง ดังรูป 
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Sample Project  



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 80 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

2) คลิกที่ “บันทึกผลการตรวจสอบของเจาหนาที่ จะไดผลดังรูป 
 

 
 

3) ใหกรอกรายละเอียดในชองใหกรอกขอมูลทุกชอง ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับการลงทะเบียน 
(รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลการตรวจสอบพื้นที่”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) 
กํากับอยูใหครบ 

4) ถาไมตองการบันทึก ใหคลิก “Cancel” 
5) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Insert” 

** 
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ผลกระทบจากการบริหารจดัการกากอุตสาหกรรม  

2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 81 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

13. การแกไขขอมูลและการลบขอมูล 
 
  สิทธิ์ในการแกไขขอมูลจะถูกกําหนดไวตามกลุมผูใชงาน (รายละเอียดกลาวไวใน “สิทธิ์การใชงาน”) โดย
จะตอง Log in เขาสูระบบกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การเขาสูระบบ”) หลังจากนั้นจึงจะสามารถเพิ่มขอมูลได  ซึ่งมี
รายละเอียดขั้นตอนดังนี้ 
 
13.1 การแกไขและการลบขอมูลท่ัวไปของรายงาน EIA 
 
 การแกไขและลบขอมูลทั่วไปของรายงาน EIA จําเปนตองทําการคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฉบับที่ตองการแกไขขอมูลทั่วไปใหไดกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลว ใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนขอมูลทั่วไป จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
 

2) คลิกปุม “แกไขขอมูลทั่วไป” จะปรากฏหนาจอขอมูลทั่วไปที่อยูในฐานขอมูล เพื่อใหแกไขให
ถูกตอง ดังรูป 

2 

1 

บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 

Sample Project  

จ.สระบุรี  

วว 0265/30222  ลงวนัท่ี 13/11/2542

- รายงานผลการตรวจวดั 1 
- รายงานผลการตรวจวดั 2 
- รายงานผลการตรวจวดั 3 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 82 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

3) กรอกรายละเอียดรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในชองใหกรอกขอมูลทุกชอง ซึ่งมี
ลักษณะเดียวกับการเพิ่มเลมรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูล
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” และ “การเพิ่มขอมูลรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม”) โดยตองกรอก
ขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

4) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
5) หากตองการลบขอมูลรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหคลิกปุม “Delete” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
 

6 5 4 

บริษัท Sample Company CO.,LTD.  

Sample Project  

Sample EIA Project 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 83 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

13.2 การแกไขและการลบขอมูลขอมูลรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
13.2.1 การแกไขและการลบขอมูลท่ีต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัดของขอมูลรายงาน EIA 
 
 การแกไขและลบขอมูลที่ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัดของรายงาน EIA จําเปนตองทําการ
คนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ตองการแกไขขอมูลทั่วไปใหไดกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การ
คนหาขอมูล”) โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลว ใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนที่ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัด จะปรากฏ
หนาจอดังรูป 
 

 
 

2) หากมีขอมูลช่ือภาพอยูแลว  สามารถแกไขขอมูลที่ ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุด
ตรวจวัดดังกลาว ไดโดยคลิกสัญลักษณ “ ” ทางดานซายของชื่อรูปภาพที่ตองการ (หากไมมีขอมูลจําเปนตองเพิ่ม
ขอมูลกอน จึงจะแกไขขอมูลได  โดยรายละเอียดกลาวไวใน “การเพิ่มขอมูลที่ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุด
ตรวจ”) จะปรากฏหนาจอขอมูลรูปภาพที่อยูในฐานขอมูล เพื่อใหแกไขใหถูกตอง ดังรูป 
 

 
 

3) แกไขรายละเอียดขอมูลรูปภาพใหถูกตอง ซึ่งมีลักษณะการกรอกแบบเดียวกับการเพิ่มขอมูล
ที่ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัดของขอมูลรายงาน EIA (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูล
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บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 84 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” และ “การเพิ่มขอมูลที่ต้ังโครงการ, แผนผังโครงการ และจุดตรวจวัดของขอมูล
รายงาน EIA”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

4) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
5) หากตองการลบขอมูลภาพดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
 
13.2.2 การแกไขและการลบขอมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิงของขอมูลรายงาน EIA 
 
 การแกไขและลบขอมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิงของรายงาน EIA จําเปนตองทําการคนหารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ตองการแกไขขอมูลทั่วไปใหไดกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) 
โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลวใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิงของขอมูลรายงาน EIA จะ
ปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
 

2) เลือกรายละเอียดขอมูลที่ตองการเพิ่ม ไดแก วัตถุดิบ สารเคมีและสารเรงปฏิกิริยา หรือผลิตภัณฑ 
หรือเช้ือเพลิงผานกลองหลน (drop down) 

3) หากมีขอมูลอยูสามารถเขาแกไขขอมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิง ไดโดยคลิกสัญลักษณ 
“ ” ทางดานซายของชื่อรูปภาพที่ตองการ  (หากไมมีขอมูลจําเปนตองเพิ่มขอมูลกอน จึงจะแกไขขอมูลได  โดย
รายละเอียดกลาวไวใน “การเพิ่มขอมูลวัตถุดิบ สารเคมีและสารเรงปฏิกิริยา”) จะปรากฏหนาจอขอมูลรูปภาพที่อยูใน
ฐานขอมูล เพื่อใหแกไขใหถูกตอง ดังรูป 
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บรษิทั Sample Company CO.,LTD.
  - Sample Project  
    - รายงาน Sample EIA Project 1 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 85 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

4) แกไขรายละเอียดขอมูลวัตถุดิบ สารเคมีและสารเรงปฏิกิริยา หรือผลิตภัณฑ หรือเช้ือเพลิงให
ถูกตอง ซึ่งมีลักษณะการกรอกแบบเดียวกับการเพิ่มขอมูลวัตถุดิบ สารเคมีและสารเรงปฏิกิริยา หรือผลิตภัณฑ หรือ
เช้ือเพลิงของขอมูลรายงาน EIA (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม” และ “การเพิ่มขอมูลวัตถุดิบ สารเคมีและสารเรงปฏิกิริยา ผลิตภัณฑ และเชื้อเพลิงของขอมูลรายงาน EIA”) 
โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

5) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากตองการลบขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
 
13.2.3 การแกไขและการลบขอมูลกระบวนการผลิตของขอมูลรายงาน EIA 
 
 การแกไขและลบขอมูลกระบวนการผลิตของรายงาน EIA จําเปนตองทําการคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฉบับที่ตองการแกไขขอมูลทั่วไปใหไดกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลว ใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนกระบวนการผลิตจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
 

2) หากมีขอมูลช่ือภาพอยูแลว  สามารถแกไขขอมูลกระบวนการผลิตดังกลาว ไดโดยคลิก
สัญลักษณ “ ” ทางดานซายของชื่อรูปภาพที่ตองการ (หากไมมีขอมูลจําเปนตองเพิ่มขอมูลกอน จึงจะแกไขขอมูลได  
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Sample EIA Project 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 86 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โดยรายละเอียดกลาวไวใน “การเพิ่มขอมูลกระบวนการผลิต”) จะปรากฏหนาจอขอมูลรูปภาพที่อยูในฐานขอมูล เพื่อให
แกไขใหถูกตอง ดังรูป 
 

 
 

3) แกไขรายละเอียดขอมูลรูปภาพใหถูกตอง ซึ่งมีลักษณะการกรอกแบบเดียวกับการเพิ่มขอมูล
กระบวนการผลิตของขอมูลรายงาน EIA (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม” และ “การเพิ่มขอมูลกระบวนการผลิตของขอมูลรายงาน EIA”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอก
จันท (*) กํากับอยูใหครบ 

4) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
5) หากตองการลบขอมูลภาพดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
 
13.2.4 การแกไขและการลบขอมูลมลสารและการควบคุมของขอมูลรายงาน EIA 
 
 การแกไขและลบขอมูลมลสารและการควบคุมของรายงาน EIA จําเปนตองทําการคนหารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ตองการแกไขขอมูลทั่วไปใหไดกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) โดยมี
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการไดแลวใหเลือกกลุมขอมูลยอย
ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเปนมลสารและการควบคุมของขอมูลรายงาน EIA จะปรากฏหนาจอ
ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 87 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

2) เลือกรายละเอียดขอมูลที่ตองการเพิ่ม ไดแก มลสารทางอากาL หรือน้ําเสีย หรือขยะมูลฝอยผาน
กลองหลน (drop down) 

3) หากมีขอมูลอยูสามารถเขาแกไขขอมูลมลสารและการควบคุม ไดโดยคลิกสัญลักษณ “ ” ทาง
ดานซายของชื่อรูปภาพที่ตองการ  (หากไมมีขอมูลจําเปนตองเพิ่มขอมูลกอน จึงจะแกไขขอมูลได  โดยรายละเอียดกลาว
ไวใน “การเพิ่มขอมูลมลสารและการควบคุม”) จะปรากฏหนาจอขอมูลรูปภาพที่อยูในฐานขอมูล เพื่อใหแกไขให
ถูกตอง ดังรูป 
 

 
 

4) แกไขรายละเอียดขอมูลมลสารและการควบคุมใหถูกตอง ซึ่งมีลักษณะการกรอกแบบเดียวกับ
การเพิ่มขอมูลมลสารและการควบคุมของขอมูลรายงาน EIA (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” และ “การเพิ่มขอมูลมลสารและการควบคุมของขอมูลรายงาน EIA”) โดยตองกรอก
ขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

5) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากตองการลบขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 88 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

13.3 การแกไขและการลบรายการมาตรการ 
 
13.3.1 การแกไขและการลบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 การแกไขและการลบขอมูลรายการมาตรการได จําเปนตองคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับ
ที่ตองการแกไขหรือลบมาตรการใหไดกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการแกไขหรือลบมาตรการไดแลว จะ
ปรากฏหนาจอ ดังรูป 
 

 
 

2) ใหเลือกกลุมมาตรการตามโครงสรางและระยะเวลาบังคับใชมาตรการที่ตองการเพิ่ม โดยใช
กลองหลน (drop down) 

3) หากมีขอมูลอยูสามารถเขาแกไขขอมูลมาตรการปองกันและแกไขคุณภาพสิ่งแวดลอมไดโดย
คลิกสัญลักษณ “ ” ทางดานซายของขอมูลที่ตองการ  (หากไมมีขอมูลจําเปนตองเพิ่มขอมูลกอน จึงจะแกไขขอมูลได  
โดยรายละเอียดกลาวไวใน “การเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ”) จะปรากฏหนาจอขอมูลรูปภาพที่อยูในฐานขอมูล เพื่อให
แกไขใหถูกตอง ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 89 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

4) แกไขรายละเอียดขอมูลมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหถูกตอง ซึ่งมี
ลักษณะการกรอกแบบเดียวกับการเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายการ
มาตรการ” และ “การเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

5) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากตองการลบขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
 
13.3.2 การแกไขและการลบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 การแกไขและการลบขอมูลรายการมาตรการได จําเปนตองคนหารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับ
ที่ตองการแกไขหรือลบมาตรการใหไดกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1) เมื่อเลือกรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการแกไขหรือลบมาตรการไดแลว จะ
ปรากฏหนาจอ ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 90 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

2) ใหเลือกกลุมมาตรการตามโครงสรางและระยะเวลาบังคับใชมาตรการที่ตองการเพิ่ม โดยใช
กลองหลน (drop down) 

3) หากมีขอมูลอยูสามารถเขาแกไขขอมูลมาตรการปองกันและแกไขคุณภาพสิ่งแวดลอมไดโดย
คลิกสัญลักษณ “ ” ทางดานซายของขอมูลที่ตองการ  (หากไมมีขอมูลจําเปนตองเพิ่มขอมูลกอน จึงจะแกไขขอมูลได  
โดยรายละเอียดกลาวไวใน “การเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ”) จะปรากฏหนาจอขอมูลรูปภาพที่อยูในฐานขอมูล เพื่อให
แกไขใหถูกตอง ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 91 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) แกไขรายละเอียดขอมูลมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมใหถูกตอง ซึ่งมี
ลักษณะการกรอกแบบเดียวกับการเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลรายการ
มาตรการ” และ “การเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

5) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
6) หากตองการลบขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
7) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
 
13.4 การแกไขและการลบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 
13.4.1 การแกไขและการลบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 
 การแกไขและการลบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมไดตองคนหารายงานผลการตรวจวัดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ตองการกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1) ทําการคนหารายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ตองการ (รายละเอียดการคนหากลาว
ไวใน “การเรียกดูขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม”) ซึ่งจะแสดงรายละเอียดรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ดังรูป 
 

 
 

2) คลิก “แกไขรายละเอียดรายงานผลการตรวจวัด”  จะปรากฏหนาจอแกไขรายงานผลการตรวจวัด 
ตามตองการ ดังรูป 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 92 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

3) แกไขรายละเอียดขอมูลรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหถูกตอง ซึ่งมีลักษณะการ
กรอกแบบเดียวกับการเพิ่มขอมูลรายการมาตรการ (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม” และ “การเพิ่มขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอก
จันท (*) กํากับอยูใหครบ 

4) การเพิ่มนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน ทําไดโดยการคลิกที่ “(เพิ่มนิติบุคคลที่ทํารายงาน”) จะปรากฏ
หนาจอ 
 

 
 

5) ทําการเลือกนิติบุคคลที่ทํารายงานผานกลองหลน (drop down) (5.1)  เมื่อเลือกเสร็จแลวคลิกปุม 
“Insert” (5.2)  หากตองการยกเลิกและกลับไปหนาเดิมคลิก “Cancel” (5.3) 

6) สําหรับรายงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดกรอกรายละเอียดขอมูลและมีการ
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว จะตองเปลี่ยนสถานะของรายงานเปน “สงรายงาน” เพื่อใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติเขาตรวจสอบผล 

7) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
8) หากตองการลบขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
9) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 93 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

13.4.2 การแกไขและการลบผลการตรวจวัดตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 การแกไขและการลบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไดตองคนหารายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การ
คนหาขอมูล”)  ซึ่งมีวิธีการเหมือนกับการเพิ่มขอมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การเพิ่มขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม”) 
 
13.4.3 การแกไขและการลบผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 การแกไขและการลบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไดตองคนหารายงานผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ตองการกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การ
คนหาขอมูล”)  ซึ่งมีวิธีการเหมือนกับการเพิ่มขอมูลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายละเอียดการคนหากลาวไวใน “การเพิ่มขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม”) 
 
13.5 การแกไขและการลบเรื่องรองเรียน 
 
 การแกไขและลบเรื่องรองเรียนไดตองคนหาเรื่องรองเรียนที่ตองการกอน (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหา
ขอมูล”) มีวิธีการแกไข ดังนี้ 

1) เมื่อทําการคนหาเรื่องรองเรียนที่ตองการแลว ดานลางของหนาจอจะแสดงผล ดังรูป 
 

 
 

2) คลิกที่ “บันทึกผลการดําเนินการของเจาหนาที่”  จะปรากฏหนาจอแกไขเรื่องราวรองเรียน ตาม
ตองการ ดังรูป 
 

2 



 

 

คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 94 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

3) แกไขรายละเอียดเรื่องรองเรียนใหถูกตอง ซึ่งมีลักษณะการกรอกแบบเดียวกับการเพิ่มเรื่อง
รองเรียน (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลเรื่องรองเรียน” และ “การเพิ่มขอมูลเรื่องรองเรียน”) โดยตอง
กรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

4) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
5) หากตองการลบขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update”  
 
13.6 การแกไขและการลบการตรวจสอบพื้นที่  
 การแกไขการตรวจสอบพื้นที่ได จะตองคนหาเรื่องรองเรียนกอนแลวจึงทําการเลือกรายงานการตรวจสอบ
พ้ืนที่ที่ตองการ (รายละเอียดกลาวไวใน “การคนหาขอมูล”) 

1) เมื่อทําการคนหารายงานการตรวจสอบพื้นที่ตามเรื่องรองเรียนที่ตองการแลวจะปรากฏหนาจอ 
ดังรูป 
 

 
 

2) คลิกปุม “แกไขบันทึกผลการตรวจวัดของเจาหนาที่”  จะปรากฏหนาจอเพิ่มบันทึกขอมูลการ
ตรวจสอบเรื่องราวรองเรียน ใหแกไขขอมูลตามตองการ ดังรูป 

2 
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คูมือสําหรับการใชงาน ระบบฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต หนา 95 
โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เร่ืองการวางระบบติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 

3) แกไขรายละเอียดการตรวจสอบพื้นที่ใหถูกตอง ซึ่งมีลักษณะการกรอกแบบเดียวกับการเพิ่มการ
ตรวจสอบพื้นที่ (รายละเอียดกลาวไวใน “รายละเอียดกลุมขอมูลการตรวจสอบพื้นที่” และ “การเพิ่มขอมูลการ
ตรวจสอบพื้นที่”) โดยตองกรอกขอมูลในรายการที่มีดอกจันท (*) กํากับอยูใหครบ 

4) ถาไมตองการบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Cancel” 
5) หากตองการลบขอมูลดังกลาว ใหคลิกปุม “Delete” 
6) หากกรอกขอมูลครบเรียบรอยแลว และตองการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล ใหคลิกปุม 

“Update” 
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