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กระบวนการกระจายอำนาจและหลักการปกครอง

ตนเอง (Decentralization and Local Self-government)

ส่งผลให้เกิดการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน แนวความคิดในการ

จัดการปกครองท้องถิ่นของไทยจึงเกิดขึ้นจากฐานความคิด

ในการจัดการบำรุงเมือง รักษาความสะอาดและจัดสร้าง

สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง

ประเทศให้ทันสมัย ต่อมาเมื่อภายหลังการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จนถึง

ปัจจุบัน การปกครองท้องถิ่นของไทยและการกระจาย

อำนาจมีพัฒนาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะพิจารณา

จากแง่มุมเชิงเปรียบเทียบกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของไทยที่เกิดขึ้นในอดีตหรือพิจารณาจากลักษณะ

โครงสร้าง ความหมายและคุณค่าของการปกครองท้องถิ่น

ของประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าการปกครองท้องถิ่นของไทย

มีพัฒนาการและมีพลวัตที่สูงมาก1การกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคปัจจุบันได้ดำเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรมชัดเจนนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2542เป็นต้นมาโดยมี

กระบวนการถา่ยโอนภารกจิจากหนว่ยงานราชการสว่นกลาง

1 นครินทร์ เมฆ ไตรรัตน์ และ คณะ, โครงการ เสริม สร้าง ขีด ความ 
สามารถ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น เพื่อ สนับสนุน การก ระ จา ย 
อำ นาจ และ ธร รมาภิ บาล ท้อง ถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย และ ให้ 
 คำ ปรึกษา แห่ง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2552) หน้า 7
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และสว่นภมูภิาคไปสู่สว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัิกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ

พ.ศ.2540และพ.ศ.2550ที่กำหนดนโยบายพื้นฐานให้

รัฐสนับสนุนการกระจายอำนาจมีการกำหนดรูปแบบการ

ดำเนนิงานให้มีความชดัเจนมีคณะกรรมการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กกถ.)2มีแผนการดำเนิน

งานแผนปฏบิตัิการกระบวนการตดิตามและกลไกสนบัสนนุ

อย่างเป็นระบบ จนกระทั่งปัจจุบัน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ยังคงให้ความสำคัญกับ

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

บทบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ

มีการกำหนดการจัดสรรภาษีระหว่างรัฐและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของ

ประชาชนในหลากหลายมิตินำไปสู่การจัดบริการสาธารณะ

2 การ ประกาศ ให้ มี พระ ราช บัญญัติ กำหนด แผน และ ขั้น ตอน การ 
ก ระ จา ยอำ นาจ ให้ แก่ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง 
มี ผล บังคับ ใช้ ภาย หลัง จาก ที่ ได้ ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา ฉบับ 
กฤษฎีกา เล่ม 116 ตอน ที่ 114 ก วัน ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
กำหนด ให ้ม ีคณะ กรรมการ การก ระ จา ยอำ นาจ ให ้แก ่องคก์ร ปกครอง 
สว่น ทอ้ง ถิน่ (กกถ.) เพือ่ ให ้เปน็ ไป ตาม มาตรา 284 ของ รฐัธรรมนญู 
พ.ศ. 2540 ต่อ มา มี การ ประกาศ ใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่ง เป็น 
ฉบับ ใน ปัจจุบัน และ ยัง คง หลัก การ เดิม ใน หมวด ที่ 14 การ ปกครอง 
ท้อง ถิ่น มาตรา 283 วรรค สาม ที่ กำหนด ให้ มี กฎหมาย กำหนด แผน 
และ ขั้น ตอน การก ระ จา ยอำ นาจ
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และการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน

การขับเคลื่อนการกระจายอำนาจด้านจัดการ

สิ่งแวดล้อม สอดรับกับปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นปัญหาใหญ่และมีความรุนแรงสูง เนื่องจากที่ผ่านมา

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม

ยงัอยู่ใน“ขัน้ตน้”และเปน็การปฏบิตัิในเชงิพืน้ฐานตามแกไ้ข

ปัญหารายวันนอกจากนี้ยังขาดการทำงานร่วมกันเป็นเครือ

ขา่ยโดยการกำกบัดแูลสภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการนั้น จำเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชนิด “วันต่อวัน”

และสามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันใจ องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึอยู่ในฐานะที่จะชว่ยยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตและคุณภาพของการให้บริการและปิดช่องว่างความ

ไม่เป็นธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้3

3 ดเิรก ปทัม สิ ริ วฒัน์ และ กอบ กลุ รา ยะ นาคร, การ ขบั เคลือ่น องคก์ร 
ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น เพื่อ การ จัด บริการ สาธารณะ ที่ ดี (กรุงเทพฯ: 
บริษัท ที คิว พี จำกัด 2552)
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2สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศไทย
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สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทโลกทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต ทำให้มีการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกินศักยภาพในการรองรับบวก

กับปัจจัยการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ขณะที่

ขีดความสามารถในการบริหารจัดการไม่สามารถนำมาใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อระบบนิเวศ

โดยรวมอยา่งตอ่เนือ่งกอ่เกดิเปน็ภยัคกุคามในทกุดา้นตน้ทนุ

ทกุสิง่ทกุอยา่งในประเทศไทยสงูขึน้นบัตัง้แต่ตน้ทนุการผลติ

ไปถึงต้นทุนของการมีและใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

ผลกระทบที่สำคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน

สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ก่อให้เกิดช่องว่างทางนโยบายในการ

บูรณาการการอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ

โดยเฉพาะในมติิโครงสรา้งความสมัพนัธ์ระหวา่งหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง

และหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลและบริการสาธารณะ

แก่ประชาชนตามการแบ่งเขตพื้นที่บริหารปกครอง ที่ใน

ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลายขาดการ

บูรณาการเชื่อมโยง ส่งผลให้การกำหนดแนวทางนโยบาย

แนวการปฏิบัติ ตลอดจนการใช้กลไกและเครื่องมือเป็นไป
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อยา่งแยกสว่นไมม่ีประสทิธภิาพระบบการจดัการขอ้มลูดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นมาตรฐานไม่

ครอบคลมุและขาดการเชือ่มโยงกบัขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิและ

สงัคมในขณะที่กฎหมายที่เกีย่วขอ้งจำนวนมากก็ออกแบบมา

เฉพาะทรัพยากรรายสาขาขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้

ไม่มีความเป็นธรรมและไม่โปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีปัญหา

การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรร

ทรพัยากรสง่ผลให้เกดิความไม่ไว้วางใจในการบรหิารจดัการ

ของภาครัฐกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่

ของประชาชนภาคประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนา

อตุสาหกรรมและการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มของภาครฐัจน

ในที่สุดกลายเป็นความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากการผลักภาระ

ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชน

จากยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ระบุสาเหตุความ

ขดัแยง้เชงินโยบายและความออ่นแอในการบรหิารจดัการของ

ภาครฐัที่เกีย่วขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มนัน้

ประกอบไปด้วย4ประเด็นสำคัญได้แก่4

1) นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจมีความขัดแย้ง

4 แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 11 พ.ศ. 2555- 
2559



11วรัญญู เสนาสุ

ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่

เปิดรับการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ

สูง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอ

เสื่อมโทรมในทางกลับกันรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550มาตรา

67วรรค25 อาจส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือ

การลงทุนขนาดใหญ่ดำเนินการได้ยากขึ้นซึ่งแม้จะเป็นผลดี

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ แต่กลับเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนา

อาทิโครงการพลงังานไฟฟา้ที่มีความจำเปน็และอา่งเกบ็นำ้

5 รัฐธรรมนูญ แห่ง ราช อาณาจักร ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67  (สิทธิ 
อนุรักษ์ บำรุง รักษา และ ได้ ประโยชน์ จาก ทรัพยากรธรรมชาติ)
 “สิทธิ ของ บุคคล ที่ จะ มี ส่วน ร่วม กับ รัฐ และ ชุมชน ใน การ อนุรักษ์ 
บำรุง รักษา และ การ ได้ ประโยชน์ จาก ทรัพยากรธรรมชาติ และ ความ 
หลาก หลาย ทาง ชีวภาพ และ ใน การ คุ้มครอง ส่ง เสริม และ รักษา 
คณุภาพ สิง่ แวดลอ้ม เพือ่ ให ้ดำรง ชพี อยู ่ได ้อยา่ง ปกติ และ ตอ่ เนือ่ง ใน 
สิง่ แวดลอ้ม ที ่จะ ไม ่กอ่ ให ้เกดิ อนัตราย ตอ่ สขุภาพ อนามยั สวสัดภิาพ 
หรือ คุณภาพ ชีวิต ของ ตน ย่อม ได้ รับ ความ คุ้มครอง ตาม ความ เหมาะ สม
 การ ดำเนิน โครงการ หรือ กิจกรรม ที่  อาจ ก่อ ให้ เกิด ผล 
ก ระ ทบ ต่อ ชุมชน อย่าง รุนแรง ทั้ง ทาง ด้าน คุณภาพ สิ่ง แวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สุขภาพ จะ กระทำ มิได้ เว้น แต่ จะ ได้ ศึกษา 
และ ประเมิน ผลก ระทบ ต่อ คุณภาพ สิ่ง แวดล้อม และ สุขภาพ ของ 
ประชาชน ใน ชุมชน และ จัด ให้ มี กระบวนการ รับ ฟัง ความ คิด เห็น ของ 
ประชาชน และ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย ก่อน รวม ทั้ง ได้ ให้ องค์การ อิสระ ซึ่ง 
ประกอบ ดว้ย ผู ้แทน องคก์าร เอกชน ดา้น สิง่ แวดลอ้ม และ สขุภาพ และ 
ผู้ แทน สถาบัน อุดมศึกษา ที่ จัดการ การ ศึกษา ด้าน สิ่ง แวดล้อม หรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ด้าน สุขภาพ ให้ ความ เห็น ประกอบ ก่อน มี 
การ ดำเนิน การ ดัง กล่าว
 สิทธิ ของ ชุมชน ที่ จะ ฟ้อง หน่วย ราชการ หน่วย งาน ของ รัฐ 
รฐัวสิาหกจิ ราชการ สว่น ทอ้ง ถิน่ หรอื องคก์ร อืน่ ของ รฐั ที ่เปน็ นติบิคุคล 
เพื่อ ให้ ปฏิบัติ หน้าที่ ตาม บทบัญญัติ นี้ ย่อม ได้ รับ ความ คุ้มครอง”
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ขนาดใหญ่เป็นต้น

2) กลไกการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการ

บรูณาการขาดเอกภาพและความโปรง่ใสเนน้การสัง่การและ

ควบคุม ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้ำและป่าไม้ การบังคับใช้

กฎหมายไม่เข้มงวด ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส เกิดความ

ไม่เท่าเทียมกันและเอื้อต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ในบางกรณีนอกจากนี้การดำเนนิงานตามแผนยงัขาดความ

ต่อเนื่อง

3)การขาดองค์ความรู้และระบบข้อมูลที่ทันสมัยของ

ภาครัฐ ทำให้การบริหารจัดการของภาครัฐไม่มีประสิทธิผล

เช่นระบบฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ที่ดินการบุกรุกทำลาย

ป่า ตลอดจนการขาดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้าน

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ

4) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า

เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่จะซับซ้อนและทวีความเข้มข้น

มากยิ่งขึ้นรวมทั้งกระแสแรงกดดันของประชาคมโลกจะส่ง

ผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้ การเจรจาภายใต้

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบพันธกรณีในอนาคต

ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการใช้มาตรการกีดกัน

ทางการค้าทั้งที่เป็นมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีเพื่อแก้ไข
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ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรการด้าน

การกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และข้อบังคับในการ

เปิดเผยข้อมูลปริมาณคาร์บอนหรือข้อมูลการใช้น้ำบนฉลาก

สนิคา้หรอืแหลง่ทีม่าของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ที่ใช้เปน็วตัถดุบิในการผลติสนิคา้ทัง้ที่เปน็มาตรการฝา่ยเดยีว

และความร่วมมือในกรอบทวิภาคีของหลายประเทศ ทำให้

การผลติทัง้ดา้นเกษตรอตุสาหกรรมและบรกิารของประเทศ

ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

จากสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมที่เป็นอยู่ รวมถึงความเสี่ยงและแนวโน้มในอนาคต

ที่ต้องเผชิญแล้ว จำเป็นต้องมีกลไกและเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให้ประเทศสามารถ

ลดความเสี่ยงและมีความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อให้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานที่มั่นคงในการ

พฒันาประเทศลดความเหลือ่มลำ้สรา้งความเปน็ธรรมในการ

เข้าถึงทรัพยากรและสนองต่อความต้องการของประชาชน

และชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ
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3ความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจ 
กับบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ของท้องถิ่น
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แม้ว่าประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาเป็น

เวลากว่าหนึ่งทศวรรษภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

พ.ศ. 2540 กระบวนการกระจายอำนาจและการถ่ายโอน

ในมติิตา่งๆเกดิขึน้อยา่งเปน็รปูธรรมจำนวนมากแต่กระนัน้

ก็ตาม กระบวนการกระจายอำนาจดังกล่าวก็ยังมีลักษณะ

ไม่เพยีงพอโดยเฉพาะอยา่งยิง่หากเปรยีบเทยีบกบัพฒันาการ

และความกา้วหนา้ทางดา้นการเมอืงการปกครองซึง่เมือ่หาก

พจิารณาจากโครงสรา้งความสมัพนัธ์ทางอำนาจแลว้รฐัไทย

ที่มีลกัษณะรวมศนูย์มาอยา่งยาวนานสง่ผลให้องคก์รปกครอง

ส่วนถิ่นเป็นสถาบันการเมืองที่อ่อนแอ ด้อยคุณค่าและไม่มี

ความหมาย การเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่น

แทบจะกลายเปน็สิง่เดยีวกนัเพราะการเมอืงในระดบัทอ้งถิน่

นั้นมีภารกิจมีบทบาทหน้าที่ที่จำกัดส่งผลให้ความต้องการ

และข้อเรียกร้องต่างๆของประชาชนพุ่งเป้าไปที่การเมืองใน

ระดับชาติหรือการเมืองในส่วนกลาง จึงคล้ายกับว่าเป็นการ

เปลี่ยนเอาการเลือกตั้งทั่วไปในระดับชาติให้เสมือนเป็นการ

เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เพราะการตัดสินใจเลือกสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรครั้งใดๆ ก็ตาม ย่อมเกิดจากปัจจัยความ

สามารถของผู้สมัครคนนั้นในการดึงเอางบประมาณจาก

ส่วนกลางมาจัดสรรให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

เป็นสำคัญ6

6 เอนก เหล่าธรรมทัศน์, เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น: ปัญหาการเมืองการป
กครองที่ระดับชาติอันเนื่องจากการปกครองท้องถิ่นที่ไม่เพียงพอ 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2543)
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การประเมนิความกา้วหนา้ของการกระจายอำนาจนัน้

สามารถกระทำได้ในหลากหลายมิติ ทั้งมิติด้านโครงสร้าง

มิติด้านภารกิจหน้าที่ มิติด้านการคลัง มิติด้านการบริหาร

บุคคลและมิติด้านการกำกับดูแลโดยหลักแห่งการปกครอง

ทอ้งถิน่นัน้ก็เพือ่ให้มีการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในทอ้งถิน่ดงัที่บญัญตัิไว้ในรฐัธรรมนญูพ.ศ.2550

มาตรา283ซึง่ได้ระบุให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีอำนาจ

หน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีความเป็นอิสระ

ในการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะ

การบรหิารงานบคุคลการเงนิและการคลงัและมีอำนาจหนา้ที่

ของตนเองโดยเฉพาะซึง่หากพจิารณาเฉพาะมติิดา้นภารกจิ

หน้าที่แล้ว จะพบว่าภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการกระจายอำนาจและ

ความเปน็อสิระรวมถงึความเปน็สถาบนัขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งจัดทำ

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้ปัจจัยด้านการ

มีส่วนร่วมเป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จที่มี

ความสำคัญยิ่ง

ในด้านหนึ่งแล้ว ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นถือเป็นตัวสะท้อนระดับของการกระจายอำนาจ

(DegreeofDecentralization)และความเป็นอิสระ(Local
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Autonomy) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีมากน้อย

เพียงใดท้ังน้ีหากภารกิจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

มีภารกิจกว้างขวางก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการ

กระจายอำนาจที่มีอยู่สงูและหากอำนาจในการจดัทำภารกจิ

ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนิน

ภารกจิของตนโดยที่ราชการสว่นกลางสามารถควบคมุกำกบั

ดูแลแต่เพียงกว้างๆ ก็ย่อมสะท้อนถึงระดับความเป็นอิสระ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่สูง

ในอกีดา้นเราจะพบวา่ภารกจิหนา้ที่สามารถสะทอ้น

ถึงความเป็นสถาบันทางการเมืองการปกครองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยว่ามีความสำคัญต่อสังคมการเมือง

โดยรวมอยา่งไรโดยหากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีอำนาจ

ในการจัดทำภารกิจหน้าที่อย่างกว้างขวางและเป็นภารกิจ

ที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะทำให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันที่มี

ความสำคัญต่อสังคมการเมืองโดยรวม

และหากพิจารณาในอีกด้าน นอกไปจากการจัดแบ่ง

ตามเขตพืน้ที่แลว้การจดัแบง่ตามภารกจิหนา้ที่ยงัเปน็ปจัจยั

สำคญัตอ่การกำหนดโครงสรา้งของระบบการปกครองทอ้งถิน่

นั่นหมายถึง การกำหนดชั้นภายในระบบการปกครองส่วน

ท้องถิ่น(TierSystem)ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะ

อยู่โครงสรา้งสว่นบน(UpperTier)องคก์รปกครองสว่นทอ้ง

ถิ่นใดจะอยู่โครงสร้างส่วนล่างเช่นหากเป็นองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ก็ย่อมหมายถึงภารกิจหน้าที่ในการ

ดแูลพืน้ที่ที่กวา้งใหญ่ครอบคลมุชมุชนที่หลากหลายภารกจิ

ที่จัดทำมีขอบข่ายกว้างขวาง อาศัยศักยภาพในด้านต่างๆ

ในการดำเนินการ7

ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือผล

พวงของความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของรัฐโดยรวม

แม้ว่าประเทศไทยจะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า

100ปีแล้ว8ซึ่งในช่วงที่เกิดวิธีคิดใหม่ในการจัดการปกครอง

ของประเทศ นั่นคือ รัฐนอกจากจะมีหน้าที่ในการรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประเทศแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการ

บำรุงเมืองด้วย ทั้งส่งเสริมการทำมาหากิน การปรับปรุง

ระบบคมนาคมและการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย

ของประชาชนแมว้า่กาลเวลาจะเปลีย่นแปลงไปภาพลกัษณ์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปมาก

7 วสันต์ เห ลือ ง ประ ภัสร์, องค์ ประกอบ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน  
ทอ้ง ถิน่: ภารกจิ หนา้ที ่องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่(นนทบรุ:ี สถาบนั 
พระ ปกเกล้า, 2547), หน้า 1

8 การ จัด ตั้ง สุขาภิบาล กรุงเทพฯ ปี 2440  โดย ใน พระ ราช กำหนด 
สขุาภบิาล กรงุเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)กำหนด อำนาจ หนา้ที ่ของ 
สุขาภิบาล กรุงเทพฯ ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การ ทำลาย ขยะ มูลฝอย 2) 
การ จัด ที่ ถ่าย อุจจาระ ปัสสาวะ ของ ประชาชน 3) การ จัด ห้าม ต่อ ไป 
ภาย หน้า อย่า ให้ ปลูก สร้าง หรือ ซ่อม โรง เรือน ที่ จะ เป็น เหตุ ให้ เกิด โรค 
ได ้และ 4) การ ขน ยา้ย สิง่ โสโครก และ สิง่ รำคาญ ของ มหาชน ไป ให ้พน้ 
เสยี ซึง่ จะ เหน็ ได ้วา่ ภารกจิ หนา้ที ่ของ องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่ ใน 
รปู แบบ สขุาภบิาล จะ ม ีภารกจิ คอ่น ขา้ง จำกดั มาก โดย มุง่ เนน้ เฉพาะ 
การ บำรุง รักษา ความ สะอาด เรียบร้อย ของ บ้าน เมือง เป็น หลัก



19วรัญญู เสนาสุ

นัก แม้ว่าภารกิจจะมีการขยายตัวมากขึ้น แต่ก็เป็นไปอย่าง

จำกัด โดยเฉพาะหากพิจารณาตัวบทกฎหมายจะพบว่ามี

การกำหนดภารกิจเอาไว้กว้าง แต่ในทางปฏิบัติแล้วท้องถิ่น

ยงัคงจำกดักจิกรรมของตนเองแต่เพยีงบางดา้นเทา่นัน้ดงันัน้

ความเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้มีเพยีงการขยายภารกจิหนา้ที่ของ

ท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละ

ยุคสมัย

จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน

เหตกุารณ์ในเดอืนพฤษภาคมพ.ศ.2535รปูธรรมของความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้แก่รัฐธรรมนูญพ.ศ.2540ซึ่งวาง

กรอบกติกาการเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยมาก

ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการกระจายอำนาจให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยข้อกำหนดทางกฎหมาย

แสดงให้เห็นว่าอำนาจในการจัดทำภารกิจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็ไปตามขอ้บญัญตัิในกฎหมายซึง่จะ

ระบุถึงกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ

สามารถทำได้ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก กฎหมายแม่บท

ที่ตราขึ้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ

ในปัจจุบันได้แก่

1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ.2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2)พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไข

เพิ่มเติม
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3)พระราชบญัญตัิสภาตำบลและองคก์ารบรหิารสว่น

ตำบลพ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4)พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

5)พระราชบัญญัติเมืองพัทยาพ.ศ.2542

ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะพบว่า กฎหมายดังกล่าว

ให้อำนาจในการดำเนินกิจกรรมหรือจัดบริการสาธารณะ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ค่อนข้างกว้างขวาง ทั้งนี้

ลักษณะภารกิจตามกฎหมายข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็น

4กลุ่มประเภทใหญ่ได้แก่

1)ภารกิจหน้าที่ที่ต้องจัดทำหมายถึงภารกิจที่ต้อง

จัดทำหรือจัดให้มีขึ้นภายในพื้นที่รับผิดชอบของตน

2) ภารกิจหน้าที่ที่อาจจะจัดทำ หมายถึง ภารกิจที่

กฎหมายเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำได้

หากทอ้งถิน่มีความพรอ้มและมีศกัยภาพเพยีงพออนัเปน็ผล

มาจากศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่9

9 ส่วน ใหญ่ ภารกิจ หน้าที่ ดัง กล่าว มัก มี ปัจจัย เรื่อง ราย ได้ และ 
ฐานะ ทางการ คลัง ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น เข้า มา เกี่ยวข้อง 
นั่น หมายความ ว่า องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น ใด ที่ มี ราย ได้ มาก 
ก็ สามารถ จัด ทำ ภารกิจ ได้ มาก และ หลาก หลาย ขณะ เดียวกัน ก็  
ไม่ เป็นการ บังคับ ให้ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น ขนาด เล็ก ต้อง แบก 
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3) ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง รัฐในฐานะ

รัฐบาลมีหน้าที่ในการการดูแลภารกิจในภาพกว้างของ

ประเทศ มีมาตรฐานและใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ขณะ

เดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำหน้าที่ในฐานะ

องค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่แต่หลายครั้งเกิดความ

ซ้ำซ้อนระหว่างการจัดทำภารกิจระหว่างรัฐบาลและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

4) ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค อันเป็นผลมาจากกฎหมายอย่างน้อยสอง

ฉบบัไดแ้ก่กฎหมายรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตัิกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งผลของกฎหมายดังกล่าวทำให้

มีการจัดตั้งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี10

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมในระดับนโยบาย โดยนอกจากจะมี

การบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ ยังมี

แผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนด แจกแจงและ

รับ ภาระ มาก เกิน ไป

10 นครินทร์ เมฆ ไตรรัตน์ และ คณะ, โครงการ เสริม สร้าง ขีด ความ 
สามารถ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น เพื่อ สนับสนุน การก ระ จา 
ยอำ นาจ และ ธร รมาภิ บาล ท้อง ถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย และ ให้  
คำ ปรึกษา แห่ง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2552) หน้า 31
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กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีแผนงานต่างๆ ออกมาเพื่อสนับสนุนการ

กระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจทาง

การคลงัการจดัระบบบรกิารสาธารณะและการปรบับทบาท

ความสัมพันธ์ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่นซึ่งสามารถพิจารณามิติการกระจายภารกิจถือเป็น

การกระจายงานทัง้ในสว่นของราชการสว่นกลางและราชการ

ส่วนภูมิภาคมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการเพิ่ม

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและการถ่ายโอนภารกิจที่รัฐและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องเดียวกัน

ตัวอย่างรูปธรรมในเชิงนโยบาย ภายหลังจากมีการ

ประกาศใช้แผนกระจายอำนาจให้แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้ง

ถิ่นรัฐมีพันธกิจจะต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่จำนวนทัง้สิน้245ภารกจิภายในระยะเวลา10

ปี(พ.ศ.2544-2553)ซึ่งถือเป็นการกระจายงานทั้งในส่วน

ของราชการสว่นกลางและราชการสว่นภมูภิาคมายงัสว่นทอ้ง

ถิน่ดว้ยการเพิม่อำนาจหนา้ที่ตามกฎหมายและการถา่ยโอน

ภารกิจที่ราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องเดียวกันจากหน่วยงาน57กรม15

กระทรวงและ1สว่นราชการที่ไม่สงักดัสำนกันายกรฐัมนตรี

กระทรวงทบวงซึ่งมีการถ่ายโอนไปแล้ว181ภารกิจยังคง

เหลือที่ยังไม่ถ่ายโอนและทยอยถ่ายโอนอีก63ภารกิจและ

ขอถอนเรื่อง1ภารกิจ
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ผลจากการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวเป็นไป

อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการกระจายอำนาจด้านการ

คลังโดยรัฐจะต้องจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐบาลภายใน

ปงีบประมาณ254911ซึง่การกระจายอำนาจและกระบวนการ

11 เพิ่งอ้าง, หน้า 2

ภารกิจถ่ายโอน จำนวน
ภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม

จำนวน

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87 การผังเมืองและการควบคุมอาคาร 6

2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 103
การจัดให้มีและการดูแลรักษาสวน
สาธารณะ

1

3
ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

17 - -

4
ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

19

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน
การควบคุมดูแลโรงงาน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9

5
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การควบคุมและบำบัดมลพิษ
การดูแลที่สาธารณะ

17

6
ด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 การดูแลรักษาโบราณสถาน 2

รวมภารกิจ 245เรื่อง รวมภารกิจ 35เรื่อง

ถ่ายโอนภารกิจที่กล่าวมาข้างต้นนี้ พบว่าไม่ประสบความ

สำเรจ็ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ยงัคงมีการดำเนนิการในลกัษณะ

ตารางที่1แสดงภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: แผน ปฏิบัติ การ กำหนด ขั้น ตอน การก ระ จา ยอำ นาจ ให้ แก่ อปท.
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แบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดหลายประการ จึง

ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีศักยภาพ

ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
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4บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับการจัดการสิ่งแวดล้อม
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ในช่วงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

มิใช่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีบทบาทในด้าน

สิ่งแวดล้อมเลย ดังจะเห็นได้จากบทบาทของสุขาภิบาลและ

เทศบาลในอดีต ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก12 

แต่หากพิจารณาจากภายหลังรัฐธรรมนูญพ.ศ.2540เป็นต้นมา

บทบาทองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการจดัการสิง่แวดลอ้ม

มีบทบาทตั้งแต่การจัดการขยะมูลฝอย การกำจัดสิ่งปฏิกูล

ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถานและ

การทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ตอ่มาเมือ่มีการประกาศใช้รฐัธรรมนญู

พ.ศ.255013บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก็ชดัเจน

12 บทบาท ของ องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ใน การ จัดการ สิ่ง แวดล้อม 
ก่อน หน้า การ ประกาศ ใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือ หน้าที่ ตาม 
พ ระ ราช บญัญตั ิสภา ตำบล และ องคก์าร บรหิาร สว่น ตำบล พ.ศ. 2537 
โดย มหีนา้ ที ่ใน การ คุม้ครอง ดแูล และ บำรงุ รกัษา ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ใน เขต พืน้ที ่รบั ผดิ ชอบ ของ ตน  ทัง้นี ้พระ ราช บญัญตั ิดงั กลา่ว ถกู แกไ้ข 
ใน ปี พ.ศ. 2546 เพื่อ ให้ มี ประสิทธิภาพ มาก ยิ่ง ขึ้น

13 รัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มี บทบญัญัติ ที่ เกีย่วขอ้ง กบั การ ปกครอง 
ท้อง ถิ่น ปรากฏ ใน หมวด 14 ที่ ว่า ด้วย การ ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น 
ตั้งแต่ มาตรา 281-290 โดย เฉพาะ มาตรา 290 ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ 
จัดการ สิ่ง แวดล้อม ว่า “องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น ย่อม มี อำนาจ 
หนา้ที ่สง่ เสรมิ และ รกัษา คณุภาพ สิง่ แวดลอ้ม ตาม ที ่กฎหมาย บญัญตั ิ
กฎหมาย ตาม วรรค หนึ่ง อย่าง น้อย ต้อง มี สาระ สำคัญ ดัง ต่อ ไป นี้
 (1) การ จัดการ การ บำรุง รักษา และ การ ใช้ ประโยชน์ จาก 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม ที่ อยู่ ใน เขต พื้นที่
 (2) การ เขา้ไป ม ีสว่น รว่ม ใน การ บำรงุ รกัษา ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และ สิง่ แวดลอ้ม ที ่อยูน่อก เขต พืน้ที ่เฉพาะ ใน กรณ ีที ่อาจ ม ีผลก ระ ทบ 
ต่อ การ ดำรง ชีวิต ของ ประชาชน ใน พื้นที่ ของ ตน
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มากยิ่งขึ้นไปอีกทั้งในแง่การจัดการการบำรุงรักษาและการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ท้องถิ่นของตน

นอกจากนี้ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ยังพิจารณาได้จากประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22

เมษายน 2540 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก

ที่มท0305/ว1787ลงวันที่4มิถุนายน2540เรื่อง

มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและการบุกรุกป่า

ไม้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่คุ้มครองดูแล

และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้

พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนนุเพือ่การคุ้มครองดแูล

และรักษาป่าไม้อีกด้วย14

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจด้าน

สิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่แล้ว แต่บทบาทขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภารกจิดงักลา่วยงัคงมีการดำเนนิการ

ไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดหลายประการ

 (3) การ มี ส่วน ร่วม ใน การ พิจารณา เพื่อ ริเริ่ม โครงการ หรือ 
กจิกรรม ใด นอก เขต พืน้ที ่ซึง่ อาจ ม ีผลก ระ ทบ ตอ่ คณุภาพ สิง่ แวดลอ้ม 
หรือ สุขภาพ อนามัย ของ ประชาชน ใน พื้นที่
 (4) การ มี ส่วน ร่วม ของ ชุมชน ท้อง ถิ่น”

14 ปิยะ พงษ์ บุษบ งก์, นโยบาย และ การ จัดการ สิ่ง แวดล้อม บน ฐาน 
ของ ทนุ ทาง สงัคม ของ องคก์ร ปกครอง สว่น ทอ้ง ถิน่: แนวคดิ และ วธิ ีการ 
บริหาร งาน ที่ เป็น เลิศ (Best Practices) (นนทบุรี: วารสาร สถาบัน  
พร ะปกเกล้า ปี ที่ 7 ฉบับ ที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2542), หน้า 84-115
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ไม่ว่าจะเป็นความรู้ของบุคลากร งบประมาณ ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งระบบการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมในเชิงนโยบายระดับชาติ ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้จึง

ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการดำเนินการ

ดา้นสิง่แวดลอ้มแตกตา่งกนัองคก์รการปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในแต่ละพื้นที่มีลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิศาสตร์

เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนทรัพยากรต่างๆแตกต่างกัน

ดังนั้น แม้ว่าจะมีการจัดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ที่เหมอืนกนัเกอืบทัว่ทัง้ประเทศยกเวน้แต่ในบางเขต

เมืองที่มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนั้น ก็ส่งผลให้

ศักยภาพของการบริหารองค์กรหรือการจัดการทรัพยากร

ของตนเองมีความแตกตา่งกนัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะ

ดำเนนิการจดัการสิง่แวดลอ้มได้มากนอ้ยเพยีงไรขึน้อยู่กบัวา่

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มี“บทบาท”อยา่งไรในการจดัการ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหากกล่าวถึง “บทบาท”ขององค์กร

การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถ

จำแนกได้เป็น4ลักษณะคือบทบาทดำเนินการบทบาท

ส่งเสริมบทบาทประสานงานและบทบาทสนับสนุน15

15 สำนกังาน นโยบาย และ แผน ทรพัยากรธรรมชาต ิและ สิง่ แวดลอ้ม, 
ชุด คู่มือ การ บริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ง แวดล้อม ของ 
องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น (กรุงเทพฯ: ชิ นวัฒน์ การ พิมพ์, 2542)
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1) บทบาท การ ดำเนิน การ 
ในการจดัการสิง่แวดลอ้มในเขตพืน้ที่จงัหวดัใดจงัหวดั

หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องดำเนินการ

ดังนี้

(1) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามกรอบ

แนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2546

(2) จัดทำโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสนอเข้าสู่ระบบแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

(3)สามารถจดัจา้งและซือ้บรกิารจากหนว่ยงานอืน่ๆ

จากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นๆแล้วแต่กรณีในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



ในฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดูแลเขตพื้นที่

ท้องถิ่นครอบคลุมทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จะมีบทบาทดังนี้

 (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำระบบข้อมูล

เพื่อการวางแผนการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมขององค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่

จังหวัด

 (2) กรณีที่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันระหว่างองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เทศบาล หรือองค์การ

บริหารส่วนตำบลที่จะต้องร่วมดำเนินการในการคุ้มครอง

ดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขภาวะ

มลพิษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทในการดำเนิน

การเชน่การจดัตัง้และดแูลระบบบำบดันำ้เสยีรวมการกำจดั

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมเป็นต้น

 (3)องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัมีบทบาทในลกัษณะ

เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงแผนงานโครงการด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด



กรณีที่เปน็เขตเทศบาลและองคก์ารบรหิารสว่นตำบล

มีบทบาทหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบคือ

(1) จะต้องคุ้มครอง ฟื้นฟู  และบำรุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การดูแล

รักษาที่สาธารณะ การบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง

ระบายน้ำและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

(2) จะต้องป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพื้นที่

รับผิดชอบเช่นการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

(3)จะตอ้งตดิตามตรวจสอบและเฝา้ระวงัสิง่แวดลอ้ม

ในเขตพื้นที่
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2) บทบาท การ ส่ง เสริม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีบทบาทใน

การส่งเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆดังนี้

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม

บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่

(2) ส่งเสริมสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ

ชุมชนในการอนุรักษ์และการได้ประโยชน์จากทรัพยากร

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ

คุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3) บทบาท การ ประสาน
บทบาทในการประสานส่วนใหญ่เป็นขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้อง

ประสานในด้านต่างๆคือ

(1) ประสานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ

แนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2546เพื่อไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในภาพรวมต่อไป

(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตลอดจนประสานการทำ

กิจกรรมร่วมกันระหว่างท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด

(3) กรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่คาบเกี่ยวระหว่าง

จังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทในการประสาน
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กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดอื่นๆนั้น

4) บทบาท สนับสนุน 
บทบาทในส่วนนี้ ก็ยังเป็นขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดซึ่งมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุน

การพฒันาทอ้งถิน่แก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตพืน้ที่

ดังนี้

(1) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เฉพาะกรณี

ที่อยู่ในอำนาจหนา้ที่ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัที่จะตอ้ง

ดำเนนิการเองแต่ไม่สามารถดำเนนิการเองได้เนือ่งจากเปน็

งานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูงและหน่วยงานของ

รฐันัน้มีความสามารถที่จะดำเนนิการได้ดีกวา่และผลของการ

ให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(2) สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ในกรณีที่เร่งด่วนและจำเป็นในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมหากไม่ดำเนินการจะต้องก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนในเขตพื้นที่

(3) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประชาคม องค์กร

ประชาชนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการดำเนินการโดย

ให้ประชาคม/องค์กรประชาคมใช้ศักยภาพของตนเองในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
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รับผลประโยชน์มากกว่าการสนับสนุนในลักษณะของการให้

สิ่งของหรือการเข้าไปดำเนินการแทนซึ่งเป็นการดำเนินการ

ระยะสั้นและไม่ยั่งยืน

จากบทบาททัง้4ประการขา้งตน้จะเหน็ได้วา่องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในเขตพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งนี้โดยพื้นฐานว่าในเขต

พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่นัน้จกัตอ้งมีบทบาทในการจดัการสิง่แวดลอ้มในเขต

พื้นที่ตน ในกรณีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างกัน ทั้งในเขตพื้นที่

ภายในจงัหวดัหรอืระหวา่งจงัหวดัจงึเปน็บทบาทขององคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัในการประสานงานและดำเนนิการในกรณี

ที่คาบเกี่ยวนั้น

แต่อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง องค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มก็อาจมี

ขอ้ขดัแยง้กนัได้โดยเฉพาะในการเคลือ่นไหวดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของประชาชน เช่น กรณีการต่อต้านการเปิดปิดเขื่อนราศี

ไศลจังหวัดศรีสะเกษกรณีพิพาทเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณ

อ่างเก็บน้ำแม่มาน จังหวัดแพร่ การต่อต้านเขื่อนของชุมชน

สะเอยีบจงัหวดันา่นเปน็ตน้โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

นั้น นอกจากจะไม่มีแนวทางสนับสนุนขบวนการของภาค

ประชาชนแล้วหรือทำหน้าที่ตัวกลางไกล่เกลี่ยยังทำหน้าที่

รว่มกบัภาครฐัทัง้หนว่ยงานในสว่นกลางและสว่นภมูภิาคและ

ร่วมกับภาคเอกชนทั้งหลายในการขัดขวางการเรียกร้องของ
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ภาคประชาชนเหลา่นัน้สะทอ้นให้เหน็วา่การกระจายอำนาจ

ได้กลายไปเป็นการกระจายระบบอำนาจนิยมหรือการทำให้

เป็นระบบราชการมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มกลไกของราชการ

ส่วนกลาง เป็นผลให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่ขึ้น สะท้อน

ปญัหาวา่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไม่ทำหนา้ที่เปน็องคก์ร

ของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงในการปกป้องผลประโยชน์

ที่สำคัญของชุมชน
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5ลักษณะสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กับความท้าทายขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น
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ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาให้ทันสมัย (Moderniza-

tion) ซึ่งเน้นการพัฒนาจากบนลงล่าง โดยมีตัวเลขทาง

เศรษฐกจิและมาตรฐานการดำรงชวีติของพลเมอืงเปน็ตวัชี้วดั

ในการขับเคลื่อนสู่ทิศทางการพัฒนาดังกล่าวซึ่งการพัฒนา

ตามแนวทางดังกล่าว คือ การมองปัญหาคนจนในชนบทว่า

เกิดจากความโง่เขลา เกียจคร้านและตกอยู่ในสภาวะพึ่งพา

เป็นหลักและเชื่อว่าสามารถพัฒนาด้วยการกำหนดนโยบาย

มหภาค โดยเฉพาะหากเมื่อระดับมหภาคพัฒนา ระดับ

จุลภาคก็จะพัฒนาตามลำดับไปด้วย หรือเป็นการส่งผลใน

ระดับมหภาคสู่ระดับจุลภาคอีกทอดหนึ่ง (Trigging-down

Effect) ผลจากการดำเนินนโยบายในแนวทางดังกล่าว ส่ง

ผลต่อนโยบายอุตสาหกรรมในภาพรวม คือ มุ่งเน้นการ

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ขาดการควบคุมผลกระทบภายนอก

ที่เหมาะสม เช่นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Envi-

ronmentalImpactsAssessment:EIA)

ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่ กล่าวถึงการพัฒนาทางเลือกหรือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน(Alternative Development/Sustainable Develop-

ment) ซึ่งก่อนหน้านั้นได้เกิดวิกฤติจากการพัฒนาที่เน้น

มิติของการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยขาดมิติของการสงวน (Preserva-

tion)การอนรุกัษ์(Conservation)และการพฒันา(Develop-

ment)เพราะเมื่อยิ่งมีการพัฒนายิ่งมีการใช้ประโยชน์มีการ
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ทำลายสิ่งแวดล้อม ขาดการมีส่วนร่วมนำไปสู่การรวมศูนย์

และเป็นมาตรฐานเดียว หากแต่การพัฒนาทางเลือก มอง

ว่าการพัฒนามิได้เป็นเส้นตรงเส้นเดียว หากแต่ยังคงมีการ

พัฒนาในแบบอื่นและทางเลือกที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดคือ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลักษณะธรรมชาติของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มีลักษณะที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ

(1) ลักษณะข้ามแดน (Transboundary) (2) ลักษณะ

ข้ามสื่อกลาง (Transmedia) และ (3) ลักษณะข้ามส่วน

งาน (Transsectional)16เนื่องจากสภาพโดยธรรมชาติและ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบเฉพาะใน

พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตามการแบ่งเขตการบริหารหรือปกครอง

เทา่นัน้ฐานความคดิแบบเดมิในการบรหิารจดัการที่ตัง้อยู่บน

หลักการของการจัดรูปแบบการบริหารตามเขตการปกครอง

(Administrative Boundary) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีรัฐเป็น

ศูนย์กลางของการบริหารจัดการโดยเน้นความเป็นเอกภาพ

ในขณะที่ความคิดที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นั้น

เน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วยหลักความ

ยัง่ยนืและการมอบอำนาจไปยงัระดบัการตดัสนิใจที่เหมาะสม

16 James Connelly and Graham Smith, Politics and 
the Environment: From Theory to Practice (London: 
Routledge, 1999), หน้า 288
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ทีส่ดุ(Subsidiarity)17อกีนยัหนึง่ก็คอืขอบเขตตามระบบนเิวศ

มีความสำคัญเชิงบริหารจัดการเหนือขอบเขตพื้นที่ปกครอง

การบรหิารจดัการจงึไม่จำเปน็ตอ้งเปน็รปูแบบเดยีวกนัในทกุ

ทอ้งถิน่ความแตกตา่งของสภาพแวดลอ้มจงึเปน็ปจัจยัสำคญั

ในการกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขของการบริหารจัดการ

ดังนั้น เครื่องมือทางนโยบาย จะต้องเปิดโอกาสให้ความ

หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับความเป็นเอกภาพ เช่น ปัญหา

มลพษิทางอากาศซึง่อาจสง่ผลกระทบแพร่กระจายในบรเิวณ

กวา้งขา้มเขตพืน้ที่ปกครองขององคก์รปกครองทอ้งถิน่หลาย

แห่งส่งให้การจัดการและแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องอาศัยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยหลายส่วนงาน

สภาพปัญหาเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการ

สิง่แวดลอ้มจะไม่สามารถจำกดัอยู่ในแตล่ะเขตพืน้ที่ปกครอง

อีกต่อไป คำถามสำคัญ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะสามารถ

ดำเนนิการจดัการกบัปญัหาที่มีลกัษณะขา้มเขตแดนแบบนี้ได้

17 การ มอบ อำนาจ การ ตัดสิน ใจ ไป ยัง ระดับ ที่ เหมาะ สม นั้น เป็น 
แนวคิด ที่มา จาก ผล ของ การ ต่อ รอง กัน ใน Maastricht Treaty ของ 
ประเทศ สมาชกิ สหภาพ ยโุรป ซึง่ เกดิ ขึน้ ใน ชว่ง ตอน ตน้ ค รสิต ์ทศวรรษ 
1990 จน กลาย เปน็ แนวคดิ ที ่ยดึถอื กนั มา ใน ฐานะ เปา้ หมาย ทางการ 
เมือง อาจ พิจารณา ได้ เป็น สอง ลักษณะ หนึ่ง การ ตีความ เชิง สถาบัน 
การ มอง อำนาจ ไป ยัง ระดับ ที่ เหมาะ สม นั่น คือ การ มอง อำนาจ การ 
ตัดสิน ใจ ไป ยัง ระดับ ที่ ก่อ ให้ เกิด การ ตัดสิน ใจ ณ ระดับ ล่าง ที่สุด ที่ 
สอด คล้อง กับ การ บรรลุ วัตถุประสงค์ สอง การ ตีความ เชิง คุณภาพ 
และ การเมือง พิจารณา ว่า แรง ขับ เคลื่อน การ ดำรง อยู่ อย่าง ยั่งยืน 
เป็นก ระ บวน การ ที่ จำเป็น สำหรับ กระบวนการ สร้าง ประชาธิปไตย 
(Democratization)
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หรือไม่และอย่างไรโดยหากพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมาย

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คาบเกี่ยว

หลายพืน้ที่เขา้ดว้ยกนัองคก์รปกครองทอ้งถิน่มีอำนาจหนา้ที่

ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในสองกรณีคือกรณีที่หนึ่ง เมื่อการ

บริหารจัดการนอกเขตพื้นที่นั้นอาจมีผลกระทบต่อการดำรง

ชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ของตนและกรณีที่สอง เมื่อ

มีการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือประชาชนในพื้นที่ แต่สิ่งท้าทาย

ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในกรณีดังกล่าวนั้นต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหลาย

ประการมาสนับสนุนที่สำคัญได้แก่

1)รปูแบบและเงือ่นไขของการดำเนนิการที่เหมาะสม

ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันหมดทุกท้องถิ่นหรือ

ทัว่ประเทศแต่ควรมีความหลากหลายตามความแตกตา่งกนั

ของสภาพธรรมชาติและปัญหาของแต่ละท้องถิ่น

2)การประสานงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ

ที่จะตอ้งมีความตัง้ใจและจรงิใจที่จะรว่มมอืกนัจดัการปญัหา

โดยอาศัยพื้นฐานของความเข้าใจในลักษณะธรรมชาติของ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เขตพื้นที่การบริหารปกครอง

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรชุมชน

ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนับตั้งแต่การริเริ่ม

วางแผนไปจนถึงการปฏิบัติการและการประเมินติดตามผล
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การดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

ความเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง

ภายใต้ข้อจำกัดของการบริหารจัดการที่องค์กร

ปกครองท้องถิ่นหลายแห่งเผชิญอยู่ณขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ย่อมอาจทำให้การบรรลุ

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามแดนเป็น

ไปได้ยาก ศักยภาพและความสามารถขององค์กรปกครอง

ทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มขา้มแดนพืน้ที่จงึมไิด้

มีขอบเขตเฉพาะความสามารถตามกรอบกฎหมายที่กำหนด

ไว้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสามารถในการบริหาร และ

ภาวะความเป็นนักบริหารที่สามารถจัดการปัญหาที่ท้าทาย

เช่นนี้ได้ด้วย นั่นย่อมต้องอาศัยการพัฒนาความรู้และการ

เปลีย่นแปลงทศันคติที่เปดิมมุมองกวา้งขวางขึน้ยอมรบัความ

แตกต่างและหลากหลายทางความคิดของผู้อื่น เพื่อช่วยกัน

ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นส่วนรวมต่อไป18

ผลสะท้อนของการพัฒนาในรูปแบบบริบทใหม่ที่

เกดิขึน้ก็จะขบัเนน้ให้“แนวทางการมีสว่นรว่มของประชาชน”

ในนโยบายสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากขึ้น ประชาชน

18 โสภารัตน์ จารุสมบัติ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมข้ามเขตแดน. กรุงเทพธุรกิจ. วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 
2548. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.nidambe11.
net/ekonomiz/2005q4/article2005oct18p7.htm
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สามารถมีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์ในโครงการ

สาธารณะ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมวางแผน

บริหารจัดการและร่วมติดตามประเมินผล โดยเฉพาะใน

เชิงรูปธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมนั้นปรากฏชัดเจนขึ้นในรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550
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6ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม
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6.1 กลุ่ม ปัญหา ใน เชิง กฎหมาย ระเบียบ และ วิธี ปฏิบัติ
1.บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ไม่สง่เสรมิบทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการเขา้

มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เท่าที่ควร โดยเฉพาะพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คณุภาพสิง่แวดลอ้มพ.ศ.2535แต่กไ็ด้มีความพยายามในการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19 โดยนับตั้งแต่

การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ยังมิได้มีกฎหมาย

ตามบทบัญญัติของ มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยออกมาแต่อย่างใด ซึ่งการออกกฎหมายตาม

บทบญัญตัิของรฐัธรรมนญูได้ถกูบงัคบัดว้ยมาตรา303ที่ระบุ

ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ต้องดำเนิน

การจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายตามหมวด14การปกครอง

ท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

19 จัด ประชุม ใน วัน ที่ 7 เมษายน 2553  ณ โรงแรม รา มา การ์ เด้ น  
จัด โดย สำนัก ส่ง เสริม วิชาการ รัฐสภา และวิทยาลัย พัฒนาการ 
ปกครอง ท้อง ถิ่น สถาบัน พระ ปกเกล้า จึง ได้ จัด ทำ โครงการ ศึกษา 
วิจัย เพื่อ ยก ร่าง กฎหมาย ส่ง เสริม และ รักษา คุณภาพ สิ่ง แวดล้อม ของ 
องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น โดย ได้ ดำเนิน การ ไป จนถึง ขั้น ตอน การ 
เปิด เวที รับ ฟัง ความ คิด เห็น เพื่อ ประกอบ การ ยก ร่าง กฎหมาย ว่า ด้วย 
การ ส่ง เสริม และ รักษา คุณภาพ สิ่ง แวดล้อม ของ องค์กร ปกครอง ส่วน 
ท้อง ถิ่น ซึ่ง ผู้ เขียน ได้ เข้า ร่วม ประชุม ให้ ความ เห็น ใน กระบวนการ  
รับ ฟัง ความ คิด เห็น นี้
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ภายในระยะเวลา2ปีนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา290โดยเร็ว

และเนื่องด้วยลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและ

สง่ผลกระทบในวงกวา้งองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จงึอยู่ใน

ฐานะองค์กรที่ถูกคาดหวังให้เข้ามามีบทบาทในการดำเนิน

การนี้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาตลอดจนรับมือกับความ

ท้าทายใหม่ๆในอนาคต

โดยสาระสำคัญของประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่

1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับท้อง

ถิ่น โดยเฉพาะการสร้างกลไกหรือมาตรการถ่วงดุลการใช้

ดุลพินิจของรัฐมนตรี ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับ

ทอ้งถิน่ที่กำหนดให้รฐัมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

ควบคมุมลพษิสามารถกำหนดให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ที่ประสบปญัหาสิง่แวดลอ้มจดัทำแผนยทุธศาสตร์สิง่แวดลอ้ม

แลว้นำไปผนวกไว้กบัแผนปฏบิตัิการเพือ่การจดัการคณุภาพ

สิง่แวดลอ้มระดบัจงัหวดัเพือ่จะได้รบัการพจิารณาจากคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งอาจกลายเป็นเครื่องมือ

ทางการเมืองเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น

ฐานเสียงเข้าถึงงบประมาณได้ง่ายขึ้น

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีบทบาทในการ

จัดทำแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการทำงาน

บูรณาการรว่มกนัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่เกีย่วขอ้ง
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กำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงป้องกันและกำหนดความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันให้ดี

3) การปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุน

สิ่งแวดล้อมโดยควรเพิ่มอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน

4)การกำหนดให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มีอำนาจ

ระงับยับยั้งจัดการกับผู้ก่อมลพิษในพื้นที่หรือยับยั้งการ

ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่อาจก่อมลพิษ เพื่อ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

เพราะเทา่ที่ผา่นมาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทำหนา้ที่เพยีง

อนุมัติแบบแปลนการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไป

ตามมาตรฐานโยธาเท่านั้น ซึ่งอำนาจในการอนุมัติเป็นของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุขที่ให้ดำเนินการปรับกับผู้ก่อมลพิษว่าด้วยเหตุ

เดอืดรอ้นรำคาญก็มีคา่ปรบัที่นอ้ยมากซึง่ไมม่ีผลตอ่การหยดุ

ก่อมลพิษแต่อย่างใด

5) การกำหนดให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีอำนาจในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยไม่

จำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรจะมีการยกร่างพระราช

บัญญัติการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ

เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ให้มีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ

ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเสมือนเป็นกฎหมายกลางที่มีความ

เชือ่มโยงกบักฎหมายอืน่ที่เกีย่วขอ้งโดยจะระบุอำนาจหนา้ที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม คล้ายคลึงกับ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ที่กำหนดแผน

และให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม

บางอย่างได้

2.บทบัญญัติกำหนดโทษฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจในการออกข้อ

บญัญตัิทอ้งถิน่แต่หากการฝา่ฝนืขอ้บญัญตัิไมม่ีโทษหรอืมีบท

ลงโทษที่ตำ่เกนิไปอาจสง่ผลให้คนทัว่ไปไม่ให้ความสำคญัตอ่

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

3.การบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายของราชการ

ส่วนกลางส่วนมากมีอำนาจครอบคลุมกิจกรรมของท้องถิ่น

หลายอย่าง แต่ขณะเดียวกันราชการส่วนกลางก็ขาดกลไก

และบุคลากรในการบังคับใช้กฎหมายนั้น ขณะที่พบว่าการ

บังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากอาจ

กระทบตอ่ฐานคะแนนเสยีงของผู้บรหิารองคก์รปกครองสว่น

ท้องถิ่นนั้นๆ

อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ การให้อำนาจองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเรียกข้อมูลข่าวสารจากสถาน

ประกอบการในฐานหน่วยผลิต ที่ทำให้เกิดของเสียและวิธี
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การกำจัดของเสีย20รวมทั้งอำนาจในการตรวจวัดมาตรฐาน

การตรวจวัดการปล่อยมลพิษจากแหล่ง (Point-source

Pollution)หรือบทบาทการเป็นอนุญาโตตุลาการในกรณี

พิพาทระหว่างโรงงานกับประชาชน แต่ปัญหาคือ ไม่ได้มี

การทำประกาศกฎกระทรวงและวิธีการรายงานข้อมูลของ

20 พระ ราช บัญญัติ ส่ง เสริม และ รักษา คุณภาพ สิ่ง แวด ล้อม  พ.ศ. 
2535 มาตรา 80 “เจ้าของ หรือ ผู้ ครอบ ครอง แหล่ง กำเนิด มลพิษ ซึ่ง 
มี ระบบ บำบัด อากาศ เสีย อุปกรณ์ หรือ เครื่อง มือ สำหรับ ควบคุม การ 
ปล่อย ทิ้ง อากาศ เสีย หรือ มลพิษ อื่น ระบบ บำบัด น้ำ เสีย หรือ ระบบ 
กำจัด ของ เสีย ตาม มาตรา 68 หรือ มาตรา 70 เป็น ของ ตนเอง 
มีหน้า ที่ ต้อง เก็บ สถิติ และ ข้อมูล ซึ่ง แสดง ผล การ ทำงาน ของ ระบบ 
หรือ อุปกรณ์ และ เครื่อง มือ ดัง กล่าว ใน แต่ละ วัน และ จัด ทำ บันทึก 
 ราย ละเอียด เป็น หลัก ฐาน ไว้  ณ  สถาน ที่ ตั้ง แหล่ง กำเนิด มลพิษ นั้น 
และ จะ ต้อง จัด ทำ รายงาน สรุป ผล การ ทำงาน ของ ระบบ หรือ อุปกรณ์ 
และ เครือ่ง มอื ดงั กลา่ว เสนอ ตอ่ เจา้ พนกังาน ทอ้ง ถิน่ แหง่ ทอ้ง ที ่ที ่แหลง่ 
กำเนิด มลพิษ นั้น ตั้ง อยู่ อย่าง น้อย เดือน ละ หนึ่ง ครั้ง
 การ เก็บ สถิติ ข้อมูล การ จัด ทำ บันทึก ราย ละเอียด และ รายงาน 
ให้ ทำ ตาม หลัก เกณฑ์ วิธี การ และ แบบ ที่ กำหนด ใน กฎ กระทรวง ใน 
กรณี ที่ ระบบ บำบัด อากาศ เสีย ระบบ บำบัดน้ำ เสีย  หรือ ระบบ กำจัด 
ของ เสีย หรือ อุปกรณ์ และ เครื่อง มือ ดัง กล่าว ใน วรรค หนึ่ง จะ ต้อง มี ผู้ 
ควบคมุ ตาม ที ่เจา้ พนกังาน ควบคมุ มลพษิ กำหนด ให ้ผู ้ควบคมุ มหีนา้ 
ที่ ดำเนิน การ ตาม ที่ กำหนด ไว้ ใน วรรค หนึ่ง แทน เจ้าของ หรือ ผู้ ครอบ 
ครอง ให้ ผู้ ได้ รับ ใบ อนุญาต รับจ้าง ให้บริการ บำบัด น้ำ เสีย หรือ กำจัด 
ของ เสยี มหีนา้ ที ่ตอ้ง ดำเนนิ การ เชน่ เดยีว กบั เจา้ของ หรอื ผู ้ครอบ ครอง 
แหล่ง กำเนิด มลพิษ ตาม วรรค หนึ่ง”
 มาตรา 81 “ให้ เจ้า พนักงาน ท้อง ถิ่น รวบรวม รายงาน ที่ ได้ รับ 
ตาม มาตรา 80 ส่ง ไป ให้ เจ้า พนักงาน ควบคุม มลพิษ ซึ่ง มี อำนาจ 
หน้าที่ ใน เขตท้อง ถิ่น นั้น เป็น ประจำ อย่าง น้อย เดือน ละ หนึ่ง ครั้ง  และ 
จะ ทำความ เห็น เพื่อ ประกอบ การ พิจารณา ของ เจ้า พนักงาน ควบคุม 
มลพิษ เสนอ ไป พร้อม กับ รายงาน ที่ รวบรวม ส่ง ไป นั้น ด้วย ก็ได้”
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สถานประกอบการให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในฐานะเจา้

พนักงานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นได้ดำเนินตามนั้นได้

6.2 กลุ่ม ปัญหา ใน เชิง โครงสร้าง และ สถาบัน
1.ปัญหาจากการกำหนดสถานภาพ อำนาจหน้าที่

บทบาทที่ไม่เหมาะสมหรือเกื้อหนุนต่อการกระจายอำนาจ

และการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏในการทำงานของสภาท้องถิ่น

ซึ่งไม่สามารถแสดงบทบาทได้อย่างเข้มแข็งและเกื้อหนุน

ต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รวมถึง

จำนวนและที่มาของสมาชิกก็ไม่สอดคล้องกับขนาดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่กระทบ

ต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเช่นงบประมาณบุคลากร

แผนงานเป็นต้น

2.ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

ท้องถิ่นและความสัมพันธ์ภายในและระหว่างองค์กรต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจกระบวนการกำหนด

โครงสรา้งความสมัพนัธ์ในการปฏบิตัิงานขององคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ถอืเปน็หวัใจสำคญัของการปกครองสว่นทอ้งถิน่

เพราะโดยสภาพตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระความเป็นอิสระดังกล่าวมี

ไว้เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดระบบการปกครองที่สอดคล้อง

กับปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาพื้นที่โดยมีฐานคิด



51วรัญญู เสนาสุ

ที่วา่ทอ้งถิน่ยอ่มเขา้ใจปญัหาและความตอ้งการของประชาชน

มากกว่าส่วนกลาง ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่าง

ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีความสำคัญไม่น้อย

โดยปกติแล้วนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ

กำเนิดขึ้นในฐานะเป็นหน่วยการปกครองย่อยๆ ของรัฐ จึง

จำเป็นต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์กับรัฐบาลเอาไว้อย่าง

ชัดเจน โดยการจัดความสัมพันธ์ดังกล่าว ต้องอาศัยตัวบท

กฎหมายรองรับ เพื่อให้เกิดอำนาจบังคับ (Enforcement)

และสามารถปฏบิตัิได้จรงิหากพจิารณากรณีของการปกครอง

ท้องถิ่นของไทยที่มีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยวมีการปกครองส่วน

ภูมิภาค โดยเฉพาะการรวมศูนย์อำนาจอย่างยาวนานมา

ตั้งแต่อดีต (CentralizedCounties)แต่ในปัจจุบันได้มีการ

กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น(DecentralizedCounties)ซึ่ง

หมายความว่าการปกครองส่วนภูมิภาคยังมีอยู่ แต่อาจลด

ระดับความสำคัญลงไปเรื่อยๆ ซึ่งในอดีตนั้น ส่วนภูมิภาค

จะทำหน้าที่ในการดูแลส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งของส่วนกลาง

แต่ภายหลังจากการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจ

และความรับผิดชอบทำให้ส่วนภูมิภาคมีบทบาทน้อยลงทำ

หนา้ที่ในฐานะผู้ประสานงานผู้กำกบัดแูล(Regulator)เพือ่

ให้ท้องถิ่นได้ปฏิบัติไปตามกฎหมาย

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วน

ท้องถิ่นถือเป็นความสัมพันธ์หลัก (Main Body of Rela-
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tion) ของโครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมด ซึ่งคุณลักษณะ

ที่ดีจะต้องเกื้อหนุนให้เกิดประสิทธิภาพใน 3 ด้าน คือ (1)

บทบาทอำนาจหน้าที่ในการบริการประชาชน(2)ด้านการ

บริหารการเงินการคลัง(3)ด้านกระบวนการจัดการที่ทำให้

เกิดการพึ่งตนเองได้21

21 อุดม ทุม โฆ สิต, การ ปกครอง ท้อง ถิ่น สมัย ใหม่: บท เรียน จาก 
ประเทศ พัฒนา แล้ว (กรุงเทพฯ: บริษัท แซท โฟร์ พริ้น ติ้ง จำกัด)

ประเด็น

ส่วนท้องถิ่น: ระดับปฏิบัติในจังหวัดและพื้นที่

ผู้ดูแล:  
ผู้ปฏิบัติเชิงบูรณาการของจังหวัด

เทศบาล อบต.: 
ผู้ ปฏิบัติ ใน พื้นที่

1. ระดับ ชั้น การ จัดการ  

และ องค์กร ที่ รับ ผิด ชอบ

ระดับ จังหวัด โดย องค์การ บริหาร ส่วน 

จังหวัด มี ฐานะ เป็น นิติบุคคล

เทศบาลและ อบต. 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล

2. พันธกิจ

2.1 ระดับชั้น 

การจัดการ (Tier)

2.2 พันธกิจสำคัญ 

(Mission of Resposibility)

- อบจ. ใน ระดับ การ ประสาน งาน 

 และ สนับสนุน การ ปฏิบัติ

- บูรณ า การ พันธ กิจ

- แก้ไข ปัญหา ใน ส่วน ที่ เทศบาล  

และ อบต. ดำเนิน การ ไม่ ได้

- สนับสนุน เทศบาล และ อบต.

- ผลัก ดัน นโยบาย กระจาย อำนาจ

- ระดับ ปฏิบัติ ใน พื้นที่ เขต รับ ผิด 

ชอบ ของ เทศบาล และ อบต.

- ใน ฐานะ นิติบุคคล ของ รัฐ

- สนอง นโยบาย ของ ส่วน กลาง

- รับ การ กำกับ ดูแล

- ผลัก ดัน รับ มอบ และ ปฏิบัติ 

ให้ เป็น ไป ตาม พันธ กิจ กระจาย 

อำนาจ

ตารางที่2แสดงพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: ปรับปรุง จาก ข้อ เสนอ ใน การ ปรับปรุง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ส่วน กลาง ส่วน ภูมิภาค 

และ ส่วน ท้อง ถิ่น ของ ประเทศ ใน อุดม ทุม โฆ สิต, การ ปกครอง ท้อง ถิ่น สมัย ใหม่: บท เรียน 

จาก ประเทศ พัฒนา แล้ว (กรุงเทพฯ: บริษัท แซท โฟร์ พริ้น ติ้ง จำกัด), หน้า 359-371
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แนวโน้มของการบริหารงานในปัจจุบันความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐกับประชาชนในการจัดระเบียบการปกครอง

เป็นไปในลักษณะที่ไม่อาจแยกขาดจากกันได้ เกี่ยวข้องกับ

ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน

ของหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย

ในกระบวนการตัดสินใจและดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม

จะต้องให้ความสำคัญกับภาคประชาชนชุมชนท้องถิ่นและ

ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร กำหนดนโยบายและตัดสินใจร่วมกับภาครัฐ นำไป

สู่ความโปรง่ใสและเกดิประสทิธภิาพในการดำเนนิงานตรวจ

สอบและจัดการลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นรวมทั้งนำไปสู่ความ

เข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น ชุมชนและการพัฒนาการเมือง

ประชาธิปไตยในเวลาเดียวกัน

การจัดการปัญหาสำคัญของโครงสร้างการปกครองยังคง

มีผลกระทบต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าระบบการ

บรหิารราชการแผน่ดนิของไทยจะมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

อยา่งตอ่เนือ่งแต่ระบบการบรหิารดงักลา่วก็ไมม่ีประสทิธภิาพ

เทา่ที่ควรการขาดเอกภาพในการดำเนนิงานทอ้งถิน่ภายหลงั

จากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจพ.ศ.2542ทำให้งานปกครองส่วนท้องถิ่น

ครอบคลุมกิจกรรมของทุกกระทรวง รวมภารกิจที่มีการ

กระจายอำนาจ6ด้าน245กิจกรรมทำให้งานและภารกิจ
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ของท้องถิ่นคาบเกี่ยวกับทุกกระทรวง แต่โครงสร้างเดิมของ

กรมและท้องถิ่นนั้นไม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจ

ที่ได้กระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

ทำให้ขาดการประสานงานเชื่อมโยง ขณะที่ความสัมพันธ์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดและอำเภอเป็น

ไปในลักษณะสั่งการ เสมือนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เหล่านั้นเป็นหน่วยงานใต้บังคับบัญชา ทำให้ขาดความเป็น

อิสระอันถือเป็นการละเมิดหลักการสำคัญของการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
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7บทสรุป
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ความขัดแย้งของสังคมอันเนื่องมาจากความไม่

เป็นธรรมและความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มมีแนวโนม้สงูขึน้เพราะใน

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมาก

ย่ิงข้ึนขณะเดียวกันประชาชนยุคใหม่ก็ต่ืนตัวกังวลและเดือดเน้ือ

ร้อนใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ประกอบกบัการเตบิโตอยา่งไร้ทศิทางและละเมดิคณุภาพชวีติ

ของประชาชนโดยมีตวัอยา่งให้เหน็เชงิประจกัษ์ปรากฏให้เหน็

เช่นเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรที่ใกล้ชิด

กับประชาชน มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบต่อพื้นที่ในท้องถิ่น

และยงัรบัผดิชอบทางการเมอืงตอ่ประชาชนในเขตพืน้ที่นัน้ๆ

แต่หากพจิารณาการทำงานในปจัจบุนัพบวา่งานกำกบัดแูล

สิ่งแวดล้อมนั้นยังกระจุกและรวมอำนาจโดยราชการส่วน

กลาง ซึ่งไม่สามารถบรรเทาแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อวิถี

ชีวิตของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ไม่ทันต่อสถานการณ์

และปัญหาที่เกิดขึ้น

สาระสำคัญของกระบวนการกระจายอำนาจคือการ

ส่งผ่านจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น มิได้มีจุดมุ่งหมายที่

จะสรา้งรฐัอสิระภายใต้รฐัปจัจบุนัหรอืเปน็การสง่ผา่นอำนาจ

ให้แก่กลุ่มการเมืองใดเป็นพิเศษแต่เท่าที่เป็นอยู่จริง การ

กระจายอำนาจภายใต้การอุปถัมภ์ก่อให้เกิดระบบที่ไม่

พึงประสงค์ผู้นำท้องถิ่นกลับเป็นผู้ได้รับอำนาจมากขึ้น เข้า
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ถึงทรัพยากรมากขึ้น ได้รับสถานะทางสังคมที่สูงกว่าคนใน

ท้องถิ่นทั่วไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการเช่นเดียว

กับรัฐในส่วนกลาง ไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพและความแตก

ตา่งของแตล่ะพืน้ที่คำถามสำคญัทีส่ดุคอืชมุชนทอ้งถิน่ได้รบั

การพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและความสามารถในการเผชิญหน้า

กบัปญัหาและความทา้ทายในอนาคตทัง้ในมติิดา้นทรพัยากร

มนุษย์สังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องเปลี่ยนจากระบบราชการ

ท้องถิ่นไปสู่องค์กรของท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของประชาชน มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สะท้อนเป้าหมายสำคัญ

ของการกระจายอำนาจ นั่นคือการส่งเสริมความเป็นอยู่

ที่ดีและความมั่นคงในชีวิตของคนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้อง

มีการทบทวนกระบวนการและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

สม่ำเสมอ

การกระจายอำนาจและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า จึงควรเป็นการ

ปกครองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพและขีดความ

สามารถในการบริหารจัดการ ความแตกต่างระหว่างองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้ในแง่รปูแบบขนาดขององคก์รตลอด

จนสภาพแวดลอ้มทางการเมอืงเศรษฐกจิที่แตกตา่งกนัลว้น

สง่ผลตอ่ศกัยภาพในการบรหิารจดัการและขบัเคลือ่นนโยบาย
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ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็น

ปญัหาใหญ่และมีความรนุแรงสงูองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

จงึอยู่ในฐานะที่จะชว่ยยกระดบัคณุภาพชวีติและคณุภาพของ

การให้บรกิารและปดิชอ่งวา่งความไม่เปน็ธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ำเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้
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