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กระบวนการกระจายอำนาจและหลักการปกครอง
ตนเอง (Decentralization and Local Self-government)
ส่งผลให้เกิดการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชน แนวความคิดในการ
จัดการปกครองท้องถิ่นของไทยจึงเกิดขึ้นจากฐานความคิด
ในการจัดการบำรุงเมือง รักษาความสะอาดและจัดสร้าง
สาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง
ประเทศใ ห้ ทั น ส มั ย  ต่ อ ม าเ มื่ อ ภ ายห ลั ง ก ารป ระกาศใ ช้ 
รั ฐ ธรรมนู ญ แ ห่ ง ร าชอ าณาจั ก รไ ทย พ.ศ. 2540 จนถึ ง
ปั จ จุ บั น การป กครองท้ อ งถิ่ น ข องไ ทยแ ละก ารกร ะจ าย
อำนาจมีพัฒนาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะพิจารณา
จากแง่มุมเชิงเปรียบเทียบกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของไทยที่เกิดขึ้นในอดีตหรือพิจารณาจากลักษณะ
โครงสร้าง ความหมายและคุณค่าของการปกครองท้องถิ่น
ของประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าการปกครองท้องถิ่นของไทย
มีพัฒนาการและมีพลวัตที่สูงมาก1การกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคปัจจุบันได้ดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมี
กระบวนการถา่ ยโอนภารกิจจ ากหน่วยงานราชการสว่ นกลาง
1 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ, โครงการเสริมสร้างขีดความ
สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการกระจาย
อำนาจและธรรมาภิบาลท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้
คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์, 2552) หน้า 7
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และสว่ นภมู ภิ าคไปสสู่ ว่ นทอ้ งถนิ่ ตามพระราชบญ
ั ญัตกิ ำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ที่กำหนดนโยบายพื้นฐานให้
รัฐสนับสนุนการกระจายอำนาจมีการกำหนดรูปแบบการ
ดำเนินง านให้ม คี วามชดั เจน มีค ณะกรรมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)2 มีแผนการดำเนิน
งาน แผนปฏิบตั กิ าร กระบวนการตดิ ตามและกลไกสนับสนุน
อย่างเป็นระบบ จนกระทั่งปัจจุบัน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ยังคงให้ความสำคัญกับ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
บทบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ
มีการกำหนดการจัดสรรภาษีระหว่างรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชนในหลากหลายมิติ นำไปสู่การจัดบริการสาธารณะ
2 การประกาศให้มีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
มีผลบังคับใช้ภายหลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 114 ก วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
กำหนดให้ม คี ณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์กรปกครอง
ส่วนทอ้ งถนิ่ (กกถ.) เพือ่ ใ ห้เป็นไ ปตามมาตรา 284 ของรฐั ธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น
ฉบับในปัจจุบัน และยังคงหลักการเดิมในหมวดที่ 14 การปกครอง
ท้องถิ่น มาตรา 283 วรรคสาม ทีก่ ำหนดให้ม กี ฎหมายกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจ
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และการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบริการประชาชน
การขั บ เ คลื่ อ นก ารกร ะจ าย อำน าจ ด้ า นจั ด การ
สิ่งแวดล้อม สอดรับกับปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นปัญหาใหญ่และมีความรุนแรงสูง เนื่องจากที่ผ่านมา
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม
ยังอ ยูใ่ น “ขัน้ ต น้ ” และเป็นการปฏิบตั ใิ นเชิงพ นื้ ฐ านตามแก้ไข
ปัญหารายวัน นอกจากนี้ยังขาดการทำงานร่วมกันเป็นเครือ
ข่าย โดยการกำกับด แู ลสภาพสงิ่ แ วดล้อมในระดับข ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการนั้น จำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชนิด “วันต่อวัน”
และสามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันใจ องค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ จึงอ ยูใ่ นฐานะทจี่ ะชว่ ยยกระดับค ณ
ุ ภาพ
ชีวิตและคุณภาพของการให้บริการและปิดช่องว่างความ
ไม่เป็นธรรมเหล่าน ั้นให้เกิดขึ้นได้3

3 ดิเรก ปัทมสริ ิวฒ
ั น์และกอบกลุ รายะนาคร, การขบั เคลือ่ นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดบริการสาธารณะที่ดี (กรุงเทพฯ:
บริษัท ทีค ิวพี จำกัด 2552)
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2
สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย
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สถานการณ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แ วดล้ อ ม
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงจากกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบทโลก ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต ทำให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่เกินศักยภาพในการรองรับบวก
กับปัจจัยการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ขณะที่
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการไม่สามารถนำมาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อระบบนิเวศ
โดยรวมอย่างตอ่ เนือ่ ง ก อ่ เกิดเป็นภ ยั ค กุ คามในทกุ ด า้ น ต้นทุน
ทุกส งิ่ ทุกอ ย่างในประเทศไทยสงู ข นึ้ นับต งั้ แต่ต น้ ทุนก ารผลิต
ไปถึงต้นทุนของการมีและใช้ชีวิตอย่างปกติสุข
ผลกระทบที่สำคัญของกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ก่อให้เกิดช่องว่างทางนโยบายในการ
บูร ณาการการอนุรกั ษ์ส งิ่ แ วดล้อมกบั ก ารพฒ
ั นาทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในมติ โิ ครงสร้างความสมั พันธ์ร ะหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง
และหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลและบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนตามการแบ่งเขตพื้นที่บริหารปกครอง ที่ใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลายขาดการ
บูรณาการเชื่อมโยง ส่งผลให้การกำหนดแนวทางนโยบาย
แนวการปฏิบัติ ตลอดจนการใช้กลไกและเครื่องมือเป็นไป
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อย่างแยกสว่ น ไม่มปี ระสิทธิภาพระบบการจดั การขอ้ มูลด า้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นมาตรฐานไม่
ครอบคลุม และขาดการเชือ่ มโยงกบั ข อ้ มูลด า้ นเศรษฐกิจแ ละ
สังคม ในขณะทกี่ ฎหมายทเี่ กีย่ วข้องจำนวนมากกอ็ อกแบบมา
เฉพาะทรัพยากรรายสาขา ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
ไม่มีความเป็นธรรมและไม่โปร่งใส นอกจากนี้ ยังมีปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่เป็นธรรมในการจัดสรร
ทรัพยากรส่งผ ลให้เกิดค วามไม่ไว้ว างใจในการบริหารจดั การ
ของภาครัฐ กระทบต่อค ุณภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่
ของประชาชนภาคประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการแก้ไขปญ
ั หาสงิ่ แ วดล้อมของภาครฐั จน
ในที่สุดกลายเป็นความเหลื่อมล้ำอันเกิดจากการผลักภาระ
ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมให้แก่ประชาชน
จากยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ระบุสาเหตุความ
ขัดแ ย้งเชิงน โยบายและความออ่ นแอในการบริหารจดั การของ
ภาครฐั ท เี่ กีย่ วข้องกบั ท รัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อมนนั้
ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่4
1) นโยบายก ารอ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจมีความขัดแย้ง
4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 25552559
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ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
เปิดรับการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ
สูง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอ
เสื่อมโทรม ในทางกลับกัน รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา
67 วรรค 25 อาจส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือ
การลงทุนขนาดใหญ่ดำเนินการได้ยากขึ้น ซึ่งแม้จะเป็นผลดี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ แต่กลับเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนา
อาทิโครงการพลังงานไฟฟ้าท มี่ คี วามจำเป็น และอา่ งเก็บน ำ้ 
5 รัฐธรรมนูญแ ห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 (สิทธิ
อนุรักษ์ บำรุงรักษา และได้ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติ)
“สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์
บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแ ละความ
หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสงิ่ แ วดล้อม เพือ่ ใ ห้ด ำรงชพี อ ยูไ่ ด้อ ย่างปกติแ ละตอ่ เนือ่ งใน
สิง่ แ วดล้อมทจี่ ะไม่ก อ่ ใ ห้เกิดอ นั ตรายตอ่ ส ขุ ภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคณ
ุ ภาพชวี ติ ของตน ย่อมได้รบั ความคมุ้ ครองตามความเหมาะสม
การด ำเนิ นโ ครงการห รื อ กิ จ กรรมที่ อ าจก่ อใ ห้ เ กิ ด ผ ล
กร ะท บต่ อ ชุ ม ชนอ ย่ า งรุ น แรงทั้ ง ท างด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แ วดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแ ต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบดว้ ยผแู้ ทนองค์การเอกชนดา้ นสงิ่ แ วดล้อมและสขุ ภาพ และ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมี
การดำเนินก ารดังกล่าว
สิ ท ธิ ข องชุ ม ชนที่ จ ะฟ้ อ งห น่ ว ยร าชการ หน่ ว ยง านข องรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการสว่ นทอ้ งถนิ่ ห รืออ งค์กรอนื่ ข องรฐั ท เี่ ป็นน ติ บิ คุ คล
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าทีต่ ามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับค วามคุ้มครอง”
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ขนาดใหญ่ เป็นต้น
2) กลไกก ารบ ริ ห ารไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขาดก าร
บูรณาการ ขาดเอกภาพและความโปร่งใสเน้นก ารสงั่ ก ารและ
ควบคุม ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน้ำและป่าไม้ การบังคับใช้
กฎหมายไม่เข้มงวด ไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส เกิดความ
ไม่เท่าเทียมกันและเอื้อต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ในบางกรณี นอกจากนี้ การดำเนินง านตามแผนยงั ข าดความ
ต่อเนื่อง
3) การขาดองค์ความรู้และระบบข้อมูลที่ทันสมัยของ
ภาครัฐ ทำให้การบริหารจัดการของภาครัฐไม่มีประสิทธิผล
เช่น ระบบฐานข้อมูลที่ดินและการใช้ที่ดิน การบุกรุกทำลาย
ป่ า ตลอดจ นก ารข าดอ งค์ ค วามรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ด้ า น
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
4) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า
เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่จะซับซ้อนและทวีความเข้มข้น
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระแสแรงกดดันของประชาคมโลก จะส่ง
ผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอันใกล้ การเจรจาภายใต้
อนุ สั ญ ญาส หประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยก ารเ ปลี่ ย นแปลงส ภาพ
ภูมอิ ากาศ เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบพันธกรณีในอนาคต
ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการใช้มาตรการกีดกัน
ทางการค้าทั้งที่เป็นมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษีเพื่อแก้ไข
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ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรการด้าน
การกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และข้อบังคับในการ
เปิดเผยข้อมูลปริมาณคาร์บอนหรือข้อมูลการใช้น้ำบนฉลาก
สินค้า หรือแ หล่งท มี่ าของทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อม
ทีใ่ ช้เป็นว ตั ถุดบิ ในการผลิตส นิ ค้า ทัง้ ท เี่ ป็นม าตรการฝา่ ยเดียว
และความร่วมมือในกรอบทวิภาคีของหลายประเทศ ทำให้
การผลิตท งั้ ด า้ นเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของประเทศ
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
จากส ถานการณ์ ด้ า นท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อมที่เป็นอยู่ รวมถึงความเสี่ยงและแนวโน้มในอนาคต
ที่ ต้ อ งเ ผชิ ญ แ ล้ ว จำเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกแ ละเ ครื่ อ งมื อ ที่ มี 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพื่อให้ประเทศสามารถ
ลดความเสี่ยงและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานที่มั่นคงในการ
พัฒนาประเทศ ลดความเหลือ่ มลำ้ สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและสนองต่อความต้องการของประชาชน
และชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ
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3
ความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจ
กับบทบาทการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น
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แม้ ว่า ป ระเทศไทยไ ด้ ดำเนิ นน โยบายก ารกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาเป็น
เวลากว่าหนึ่งทศวรรษภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 กระบวนการกระจายอำนาจและการถ่ายโอน
ในมติ ติ า่ งๆ เกิดข นึ้ อ ย่างเป็นร ปู ธ รรมจำนวนมาก แต่ก ระนัน้ 
ก็ตาม กระบวนการกระจายอำนาจดังกล่าวก็ยังมีลักษณะ
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ห ากเปรียบเทียบกบั พ ฒ
ั นาการ
และความกา้ วหน้าท างดา้ นการเมืองการปกครอง ซึง่ เมือ่ ห าก
พิจารณาจากโครงสร้างความสมั พันธ์ท างอำนาจแล้ว รัฐไทย
ทีม่ ลี กั ษณะรวมศนู ย์ม าอย่างยาวนานสง่ ผ ลให้อ งค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นเป็นสถาบันการเมืองที่อ่อนแอ ด้อยคุณค่าและไม่มี
ความหมาย การเมืองระดับชาติและการเมืองระดับท้องถิ่น
แทบจะกลายเป็นส งิ่ เดียวกัน เพราะการเมืองในระดับท อ้ งถนิ่ 
นั้นมีภารกิจ มีบทบาทหน้าที่ที่จำกัด ส่งผลให้ความต้องการ
และข้อเรียกร้องต่างๆ ของประชาชนพุ่งเป้าไปที่การเมืองใน
ระดับชาติหรือการเมืองในส่วนกลาง จึงคล้ายกับว่าเป็นการ
เปลี่ยนเอาการเลือกตั้งทั่วไปในระดับชาติให้เสมือนเป็นการ
เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เพราะการตัดสินใจเลือกสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรครั้งใดๆ ก็ตาม ย่อมเกิดจากปัจจัยความ
สามารถของผู้สมัครคนนั้นในการดึงเอางบประมาณจาก
ส่วนกลางมาจัดสรรให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
เป็นสำคัญ6
6 เอนก เหล่าธรรมทัศน์, เหตุอยู่ที่ท้องถิ่น: ปัญหาการเมืองการป
กครองที่ระดับชาติอันเนื่องจากการปกครองท้องถิ่นที่ไม่เพียงพอ
(กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น, 2543)

15

16

การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมินค วามกา้ วหน้าข องการกระจายอำนาจนัน้
สามารถกระทำได้ในหลากหลายมิติ ทั้งมิติด้านโครงสร้าง
มิติด้านภารกิจหน้าที่ มิติด้านการคลัง มิติด้านการบริหาร
บุคคลและมิติด้านการกำกับดูแล  โดยหลักแห่งการปกครอง
ท้องถนิ่ น นั้ ก เ็ พือ่ ให้ม กี ารปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ข อง
ประชาชนในทอ้ งถนิ่ ดังท บี่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2550
มาตรา 283 ซึง่ ได้ร ะบุให้อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ ม อี ำนาจ
หน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีความเป็นอิสระ
ในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ
การบริหารงานบคุ คล การเงินแ ละการคลังแ ละมอี ำนาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ ซึง่ ห ากพจิ ารณาเฉพาะมติ ดิ า้ นภารกิจ
หน้าที่แล้ว จะพบว่าภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการกระจายอำนาจและ
ความเป็นอ สิ ระ รวมถงึ ค วามเป็นส ถาบันข ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งการจัดบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งจัดทำ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้ปัจจัยด้านการ
มีส่วนร่วมเป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าและความสำเร็จที่มี
ความสำคัญยิ่ง
ในด้านหนึ่งแล้ว ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นตัวสะท้อนระดับของการกระจายอำนาจ
(Degree of Decentralization)และความเป็นอิสระ (Local
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Autonomy) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีมากน้อย
เพียงใด ทัง้ นีห้ ากภารกิจห น้าทีข่ ององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถิน่ 
มีภารกิจกว้างขวางก็ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงระดับของการ
กระจายอำนาจทมี่ อี ยูส่ งู และหากอำนาจในการจดั ท ำภารกิจ
ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการดำเนิน
ภารกิจข องตน โดยทีร่ าชการสว่ นกลางสามารถควบคุม กำกับ
ดูแลแต่เพียงกว้างๆ ก็ย่อมสะท้อนถึงระดับความเป็นอิสระ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่สูง
ในอกี ด า้ น เราจะพบวา่ ภารกิจห น้าทีส่ ามารถสะท้อน
ถึงความเป็นสถาบันทางการเมืองการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยว่ามีความสำคัญต่อสังคมการเมือง
โดยรวมอย่างไร โดยหากองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ม อี ำนาจ
ในการจัดทำภารกิจหน้าที่อย่างกว้างขวางและเป็นภารกิจ
ที่สำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก็จะทำให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่ความเป็นสถาบันที่มี
ความสำคัญต่อสังคมการเมืองโดยรวม
และหากพิจารณาในอีกด้าน นอกไปจากการจัดแบ่ง
ตามเขตพนื้ ทีแ่ ล้ว การจดั แ บ่งต ามภารกิจห น้าทีย่ งั เป็นป จั จัย
สำคัญต อ่ ก ารกำหนดโครงสร้างของระบบการปกครองทอ้ งถนิ่ 
นั่นหมายถึง การกำหนดชั้นภายในระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Tier System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะ
อยูโ่ ครงสร้างสว่ นบน (Upper Tier) องค์กรปกครองสว่ นทอ้ ง
ถิ่นใดจะอยู่โครงสร้างส่วนล่าง เช่น หากเป็นองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ก็ย่อมหมายถึงภารกิจหน้าที่ในการ
ดูแลพนื้ ทีท่ กี่ ว้างใหญ่ ครอบคลุมช มุ ช นทหี่ ลากหลาย ภารกิจ
ที่จัดทำมีขอบข่ายกว้างขวาง อาศัยศักยภาพในด้านต่างๆ
ในการดำเนินการ7
ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ผล
พวงของความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของรัฐโดยรวม
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า
100 ปีแล้ว8 ซึ่งในช่วงที่เกิดวิธีคิดใหม่ในการจัดการปกครอง
ของประเทศ นั่นคือ รัฐนอกจากจะมีหน้าที่ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประเทศแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการ
บำรุงเมืองด้วย ทั้งส่งเสริมการทำมาหากิน การปรับปรุง
ระบบคมนาคมและการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย
ของประชาชน แม้วา่ ก าลเวลาจะเปลีย่ นแปลงไป ภาพลกั ษณ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปมาก
7 วสันต์ เหลืองประภัสร์, องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถนิ่ : ภารกิจห น้าทีอ่ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ (นนทบุร:ี สถาบัน
พระปกเกล้า, 2547), หน้า 1
8 การจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ปี 2440 โดยในพระราชกำหนด
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)กำหนดอำนาจหน้าทีข่ อง
สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การทำลายขยะมูลฝอย 2)
การจัดที่ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะของประชาชน 3) การจัดห้ามต่อไป
ภายหน้าอย่าให้ปลูกสร้างหรือซ่อมโรงเรือนที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรค
ได้ และ 4) การขนยา้ ยสงิ่ โ สโครกและสงิ่ ร ำคาญของมหาชนไปให้พ น้ 
เสีย ซึง่ จ ะเห็นไ ด้ว า่ ภารกิจห น้าทีข่ ององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ใ น
รูปแ บบสขุ าภิบาล จะมภี ารกิจค อ่ นขา้ งจำกัดม าก โดยมงุ่ เน้นเฉพาะ
การบำรุงร ักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นหลัก
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นัก แม้ว่าภารกิจจะมีการขยายตัวมากขึ้น แต่ก็เป็นไปอย่าง
จำกัด โดยเฉพาะหากพิจารณาตัวบทกฎหมายจะพบว่ามี
การกำหนดภารกิจเอาไว้กว้าง แต่ในทางปฏิบัติแล้วท้องถิ่น
ยังค งจำกัดก จิ กรรมของตนเองแต่เพียงบางดา้ นเท่านัน้ ดังน นั้
ความเปลีย่ นแปลงทเี่ กิดข นึ้ ม เี พียงการขยายภารกิจห น้าทีข่ อง
ท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละ
ยุคสมัย
จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน
เหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 รูปธ รรมของความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งวาง
กรอบกติกาการเมืองการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการกระจายอำนาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยข้อกำหนดทางกฎหมาย
แสดงให้เห็นว่า อำนาจในการจัดทำภารกิจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ เป็นไปตามขอ้ บ ญ
ั ญัตใิ นกฎหมาย ซึง่ จ ะ
ระบุถึงกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
สามารถทำได้ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก กฎหมายแม่บท
ที่ตราขึ้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ
ในปัจจุบัน ได้แก่
1) พระร าชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว นจั ง ห วั ด
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
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3) พระราชบญ
ั ญัตสิ ภาตำบลและองค์การบริหารสว่ น
ตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
5) พระราชบัญญัติเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
ซึ่ ง ห ากพิ จ ารณาแ ล้ ว จ ะพ บว่ า กฎหมายดั ง ก ล่ า ว
ให้อำนาจในการดำเนินกิจกรรมหรือจัดบริการสาธารณะ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ค่อนข้างกว้างขวาง ทั้งนี้
ลักษณะภารกิจตามกฎหมายข้างต้น สามารถแบ่งออกเป็น
4 กลุ่มประเภทใหญ่ ได้แก่
1) ภารกิจหน้าที่ที่ต้องจัดทำ หมายถึง ภารกิจที่ต้อง
จัดทำหรือจัดให้มีขึ้นภายในพื้นที่รับผิดชอบของตน
2) ภารกิจหน้าที่ที่อาจจะจัดทำ หมายถึง ภารกิจที่
กฎหมายเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำได้
หากทอ้ งถนิ่ ม คี วามพร้อมและมศี กั ยภาพเพียงพอ อันเป็นผ ล
มาจากศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่9
9 ส่วนใหญ่ ภารกิจหน้าที่ดังกล่าว มักมีปัจจัยเรื่องรายได้และ
ฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
นั่นหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีรายได้มาก
ก็สามารถจัดทำภารกิจได้มากและหลากหลาย ขณะเดียวกันก็
ไม่เป็นการบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กต้องแบก
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3) ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง รัฐในฐานะ
รั ฐ บาลมี ห น้ า ที่ ใ นก ารก ารดู แ ลภ ารกิ จ ใ นภ าพกว้ า งข อง
ประเทศ มีมาตรฐานและใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ขณะ
เดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำหน้าที่ในฐานะ
องค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ แต่หลายครั้งเกิดความ
ซ้ำซ้อนระหว่างการจัดทำภารกิจระหว่างรัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4) ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค อันเป็นผลมาจากกฎหมายอย่างน้อยสอง
ฉบับ ได้แก่ กฎหมายรฐั ธรรมนูญ และพระราชบญ
ั ญัตกิ ำหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งผลของกฎหมายดังกล่าวทำให้
มีการจัดตั้งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี10
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมในระดับนโยบาย โดยนอกจากจะมี
การบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ ยังมี
แผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนด แจกแจงและ
รับภาระมากเกินไป
10 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์แ ละคณะ, โครงการเสริมสร้างขีดความ
สามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการกระจา
ยอำนาจและธรรมาภิบาลท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้
คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธ รรมศาสตร์, 2552) หน้า 31
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กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมีแผนงานต่างๆ ออกมาเพื่อสนับสนุนการ
กระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น เช่น การกระจายอำนาจทาง
การคลัง การจดั ร ะบบบริการสาธารณะ และการปรับบ ทบาท
ความสัมพันธ์ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถพิจารณามิติการกระจายภารกิจ ถือเป็น
การกระจายงานทงั้ ในสว่ นของราชการสว่ นกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการเพิ่ม
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและการถ่ายโอนภารกิจที่รัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องเดียวกัน
ตัวอย่างรูปธรรมในเชิงนโยบาย ภายหลังจากมีการ
ประกาศใช้แ ผนกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ ง
ถิ่น รัฐมีพันธกิจจะต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้ งถนิ่ จ ำนวนทงั้ ส นิ้ 245 ภารกิจ ภายในระยะเวลา 10
ปี (พ.ศ. 2544-2553) ซึ่งถือเป็นการกระจายงานทั้งในส่วน
ของราชการสว่ นกลางและราชการสว่ นภมู ภิ าคมายังส ว่ นทอ้ ง
ถิน่ ด้วยการเพิม่ อ ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมายและการถา่ ยโอน
ภารกิจที่ราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องเดียวกัน จากหน่วยงาน 57 กรม 15
กระทรวง และ 1 ส่วนราชการทไี่ ม่ส งั กัดส ำนักน ายกรฐั มนตรี
กระทรวง ทบวง ซึ่งมีการถ่ายโอนไปแล้ว 181 ภารกิจ ยังคง
เหลือที่ยังไม่ถ่ายโอนและทยอยถ่ายโอนอีก 63 ภารกิจ และ
ขอถอนเรื่อง 1 ภารกิจ
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ผลจากการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวเป็นไป
อย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายในการกระจายอำนาจด้านการ
คลังโดยรัฐจะต้องจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไ ม่ ต่ ำ ก ว่ า ร้ อ ยล ะ 35 ของร ายไ ด้ ข องรั ฐ บาลภ ายใน
ปีงบประมาณ 254911ซึง่ ก ารกระจายอำนาจและกระบวนการ
11 เพิ่งอ้าง, หน้า 2

ตารางที่ 1 แสดงภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา: แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท.
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

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

การดูแลรักษาโบราณสถาน

2

รวมภารกิจ

245 เรื่อง

รวมภารกิจ

35 เรื่อง

ถ่ายโอนภารกิจที่กล่าวมาข้างต้นนี้ พบว่าไม่ประสบความ
สำเร็จต ามเป้าห มายทตี่ งั้ ไว้ ยังค งมกี ารดำเนินก ารในลกั ษณะ
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แบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดหลายประการ จึง
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีศักยภาพ
ในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
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4
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการจัดการสิ่งแวดล้อม
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ในช่วงก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
มิ ใ ช่ ว่ า อ งค์ ก รป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไ ม่ มี บ ทบาทใ นด้ า น
สิ่งแวดล้อมเลย ดังจะเห็นได้จากบทบาทของสุขาภิบาลและ
เทศบาลในอดีต ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก12
แต่ห ากพจิ ารณาจากภายหลังร ฐั ธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นต้นม า
บทบาทองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ในการจดั การสงิ่ แ วดล้อม
มีบทบาทตั้งแต่การจัดการขยะมูลฝอย การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถานและ
การทอ่ งเทีย่ วทอ้ งถนิ่ ต่อม าเมือ่ ม กี ารประกาศใช้ร ฐั ธรรมนูญ
พ.ศ. 255013บทบาทขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ก ช็ ดั เจน
12 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ก่อนหน้าก ารประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือ หน้าที่ตาม
พระราชบญ
ั ญัตสิ ภาตำบลและองค์การบริหารสว่ นตำบล พ.ศ. 2537
โดยมหี น้าท ใี่ นการคมุ้ ครอง ดูแลและบำรุงร กั ษาทรัพยากรธรรมชาติ
ในเขตพนื้ ทีร่ บั ผ ดิ ช อบของตน ทัง้ นีพ้ ระราชบญ
ั ญัตดิ งั ก ล่าวถกู แ ก้ไข
ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติที่เกีย่ วข้องกบั การปกครอง
ท้องถิ่น ปรากฏใน หมวด 14 ที่ว่าด้วย การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ มาตรา 281-290 โดยเฉพาะมาตรา 290 ทีเ่กี่ยวข้องกับก าร
จัดการสิ่งแวดล้อมว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจ
หน้าทีส่ ง่ เสริมแ ละรกั ษาคณ
ุ ภาพสงิ่ แ วดล้อมตามทกี่ ฎหมายบญ
ั ญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้
(1) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมที่อยูใ่ นเขตพื้นที่
(2) การเข้าไปมสี ว่ นรว่ มในการบำรุงร กั ษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แ วดล้อมทอี่ ยูน่ อกเขตพนื้ ที่ เฉพาะในกรณีท อี่ าจมผี ลกระทบ
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
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มากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งในแง่การจัดการ การบำรุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ท้องถิ่นของตน
นอกจากนี้ บทบาทข องอ งค์ ก รป กครองส่ ว นท้ อง
ถิ่น ยังพิจารณาได้จากประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2540 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0305/ ว 1787 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2540 เรื่อง
มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและการบุกรุกป่า
ไม้ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล
และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพือ่ ก ารคุ้มครอง ดูแล
และรักษาป่าไม้อีกด้วย14
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว่ า จ ะมี ก ารถ่ า ยโ อนภ ารกิ จ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่แล้ว แต่บทบาทขององค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ในภารกิจด งั ก ล่าว ยังค งมกี ารดำเนินก าร
ไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดหลายประการ
(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือ
กิจกรรมใดนอกเขตพนื้ ที่ ซึง่ อ าจมผี ลกระทบตอ่ ค ณ
ุ ภาพสงิ่ แ วดล้อม
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น”
14 ปิยะพงษ์ บุษบงก์, นโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ของทนุ ท างสงั คมขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ : แนวคิดแ ละวธิ กี าร
บริหารงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) (นนทบุรี: วารสารสถาบัน
พระปกเกล้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2542), หน้า 84-115
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ไม่ว่าจะเป็นความรู้ของบุคลากร งบประมาณ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระบบการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเชิงน โยบายระดับชาติ ด้วยข้อจำกัดเหล่านี้จึง
ส่งผ ลให้อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถน่ิ ม ศี กั ยภาพในการดำเนินก าร
ด า้ นสงิ่ แ วดล้อมแตกตา่ งกนั อ งค์กรการปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ 
ใ นแ ต่ ล ะพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะท างก ายภาพ สภาพภู มิ ศ าสตร์
เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนทรัพยากรต่างๆแตกต่างกัน
ดังนั้น แม้ว่าจะมีการจัดโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถนิ่ ท เี่ หมือนกนั เกือบทวั่ ท งั้ ป ระเทศ ยกเว้นแ ต่ในบางเขต
เมืองที่มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนั้น ก็ส่งผลให้
ศักยภาพของการบริหารองค์กรหรือการจัดการทรัพยากร
ของตนเองมคี วามแตกตา่ งกนั องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ จ ะ
ดำเนินก ารจดั การสงิ่ แ วดล้อมได้ม ากนอ้ ยเพียงไร ขึน้ อ ยูก่ บั ว า่
องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ม ี “บทบาท” อย่างไรในการจดั การ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหากกล่าวถึง “บทบาท” ขององค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถ
จำแนกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ บทบาทดำเนินการ บทบาท
ส่งเสริม บทบาทประสานงาน และบทบาทสนับสนุน15

15 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อม,
ชุดคู่มือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: ชินวัฒน์ การพิมพ์, 2542)
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1) บทบาทการดำเนินการ
ในการจดั การสงิ่ แ วดล้อมในเขตพนื้ ทีจ่ งั หวัดใดจงั หวัด
หนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องดำเนินการ
ดังนี้
(1) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามกรอบ
แนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2546
(2) จั ด ท ำโ ครงการจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แ วดล้ อ ม
เพื่อเสนอเข้าสู่ระบบแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
(3) สามารถจดั จ า้ งและซอื้ บ ริการจากหน่วยงานอืน่ ๆ
จากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆ แล้วแต่กรณี ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดูแลเขตพื้นที่
ท้องถิ่นครอบคลุมทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จะมีบทบาท ดังนี้
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำระบบข้อมูล
เพื่อการวางแผน การเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านการจัดการ
สิ่ ง แ วดล้ อ มข องอ งค์ ก รส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แ ห่ ง ใ นเ ขตพื้ น ที่ 
จังหวัด
(2) กรณีที่เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันระหว่างองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เทศบาล หรือองค์การ
บริหารส่วนตำบลที่จะต้องร่วมดำเนินการในการคุ้มครอง
ดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขภาวะ
มลพิษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทในการดำเนิน
การ เช่น การจดั ต งั้ แ ละดแู ลระบบบำบัดน ำ้ เสียร วม การกำจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม เป็นต้น
(3) องค์การบริหารสว่ นจงั หวัดม บี ทบาทในลกั ษณะ
เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงแผนงานโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
กรณีท เี่ ป็นเขตเทศบาลและองค์การบริหารสว่ นตำบล
มีบทบาทหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ
(1) จะต้ อ งคุ้ ม ครอง ฟื้ น ฟู และบ ำรุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การดูแล
รักษาที่สาธารณะ การบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทาง
ระบายน้ำ และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
(2) จะต้องป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เช่น การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(3) จะตอ้ งตดิ ตามตรวจสอบและเฝ้าร ะวังส งิ่ แ วดล้อม
ในเขตพื้นที่
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2) บทบาทการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีบทบาทใน
การส่งเสริมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่
(2) ส่งเสริมสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและ
ชุมชนในการอนุรักษ์และการได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการ
คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3) บทบาทการประสาน
บทบาทในการประสานส่วนใหญ่เป็นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้อง
ประสานในด้านต่างๆ คือ
(1) ประสานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ
แนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2546 เพื่อไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในภาพรวมต่อไป
(2) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ อ นื่ ตลอดจนประสานการทำ
กิจกรรมร่วมกันระหว่างท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด
(3) กรณีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่คาบเกี่ยวระหว่าง
จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทในการประสาน
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กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดอื่นๆนั้น

4) บทบาทสนับสนุน
บทบาทในส่วนนี้ ก็ยังเป็นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุน
การพฒ
ั นาทอ้ งถนิ่ แ ก่อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ในเขตพนื้ ที่
ดังนี้
(1) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เฉพาะกรณี
ทีอ่ ยูใ่ นอำนาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารสว่ นจงั หวัดท จี่ ะตอ้ ง
ดำเนินก ารเอง แต่ไม่ส ามารถดำเนินก ารเองได้ เนือ่ งจากเป็น
งานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูงและหน่วยงานของ
รัฐนัน้ ม คี วามสามารถทจี่ ะดำเนินก ารได้ด กี ว่า และผลของการ
ให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2) สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด ในกรณีที่เร่งด่วนและจำเป็นในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หากไม่ดำเนินการจะต้องก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนในเขตพื้นที่
(3) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประชาคม องค์กร
ประชาชน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการดำเนินการ โดย
ให้ประชาคม/องค์กรประชาคมใช้ศักยภาพของตนเองในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
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รับผลประโยชน์มากกว่าการสนับสนุนในลักษณะของการให้
สิ่งของหรือการเข้าไปดำเนินการแทน ซึ่งเป็นการดำเนินการ
ระยะสั้นและไม่ยั่งยืน
จากบทบาททงั้ 4 ประการขา้ งตน้ จะเห็นได้ว า่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ โดยพื้นฐานว่า ในเขต
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถนิ่ น นั้ จักต อ้ งมบี ทบาทในการจดั การสงิ่ แ วดล้อมในเขต
พื้นที่ตน ในกรณีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างกัน ทั้งในเขตพื้นที่
ภายในจงั หวัดห รือร ะหว่างจงั หวัด จึงเป็นบ ทบาทขององค์การ
บริหารสว่ นจงั หวัดในการประสานงานและดำเนินก ารในกรณี
ที่คาบเกี่ยวนั้น
แต่อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง องค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ก บั ก ารบริหารจดั การสงิ่ แ วดล้อมกอ็ าจมี
ข้อข ดั แ ย้งก นั ได้ โดยเฉพาะในการเคลือ่ นไหวดา้ นสงิ่ แ วดล้อม
ของประชาชน เช่น กรณีการต่อต้านการเปิดปิดเขื่อนราศี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ กรณีพิพาทเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นในบริเวณ
อ่างเก็บน้ำแม่มาน จังหวัดแพร่ การต่อต้านเขื่อนของชุมชน
สะเอียบ จังหวัดน า่ น เป็นต้น โดยองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ 
นั้น นอกจากจะไม่มีแนวทางสนับสนุนขบวนการของภาค
ประชาชนแล้ว หรือทำหน้าที่ตัวกลางไกล่เกลี่ย ยังทำหน้าที่
ร่วมกบั ภ าครฐั ท งั้ ห น่วยงานในสว่ นกลางและสว่ นภมู ภิ าคและ
ร่วมกับภาคเอกชนทั้งหลาย ในการขัดขวางการเรียกร้องของ
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ภาคประชาชนเหล่าน นั้ สะท้อนให้เห็นว า่ การกระจายอำนาจ
ได้กลายไปเป็นการกระจายระบบอำนาจนิยมหรือการทำให้
เป็นระบบราชการมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มกลไกของราชการ
ส่วนกลาง เป็นผลให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่ขึ้น สะท้อน
ปัญหาวา่ อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ไม่ท ำหน้าทีเ่ ป็นอ งค์กร
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงในการปกป้องผลประโยชน์
ที่สำคัญของชุมชน

35

36

การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5
ลักษณะสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
กับความท้าทายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาให้ทันสมัย (Modernization) ซึ่งเน้นการพัฒนาจากบนลงล่าง โดยมีตัวเลขทาง
เศรษฐกิจแ ละมาตรฐานการดำรงชวี ติ ข องพลเมืองเป็นต วั ช วี้ ดั 
ในการขับเคลื่อนสู่ทิศทางการพัฒนาดังกล่าว  ซึ่งการพัฒนา
ตามแนวทางดังกล่าว คือ การมองปัญหาคนจนในชนบทว่า
เกิดจากความโง่เขลา เกียจคร้านและตกอยู่ในสภาวะพึ่งพา
เป็นหลัก และเชื่อว่าสามารถพัฒนาด้วยการกำหนดนโยบาย
มหภาค โดยเฉพาะหากเมื่อระดับมหภาคพัฒนา ระดับ
จุลภาคก็จะพัฒนาตามลำดับไปด้วย หรือเป็นการส่งผลใน
ระดับมหภาคสู่ระดับจุลภาคอีกทอดหนึ่ง (Trigging-down
Effect) ผลจากการดำเนินนโยบายในแนวทางดังกล่าว ส่ง
ผลต่อนโยบายอุตสาหกรรมในภาพรวม คือ มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ขาดการควบคุมผลกระทบภายนอก
ที่เหมาะสม เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impacts Assessment: EIA)
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ ก ล่ า วถึ ง ก ารพั ฒ นาท างเ ลื อ กห รื อ ก ารพั ฒ นาอ ย่ า ง
ยั่งยืน(Alternative Development/Sustainable Development) ซึ่งก่อนหน้านั้นได้เกิดวิกฤติจากการพัฒนาที่เน้น
มิติของการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยขาดมิติของการสงวน (Preservation) การอนุรกั ษ์ (Conservation) และการพฒ
ั นา (Development) เพราะเมื่อยิ่งมีการพัฒนายิ่งมีการใช้ประโยชน์ มีการ
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ทำลายสิ่งแวดล้อม ขาดการมีส่วนร่วมนำไปสู่การรวมศูนย์
และเป็นมาตรฐานเดียว หากแต่การพัฒนาทางเลือก มอง
ว่าการพัฒนามิได้เป็นเส้นตรงเส้นเดียว หากแต่ยังคงมีการ
พัฒนาในแบบอื่นและทางเลือกที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดคือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ลั ก ษณะธ รรมชาติ ข องปั ญ หาท รั พ ยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีลักษณะที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ
(1) ลักษณะข้ามแดน (Transboundary) (2) ลักษณะ
ข้ามสื่อกลาง (Transmedia) และ (3) ลักษณะข้ามส่วน
งาน (Transsectional)16เนื่องจากสภาพโดยธรรมชาติและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบเฉพาะใน
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งตามการแบ่งเขตการบริหารหรือปกครอง
เท่านัน้ ฐานความคดิ แ บบเดิมในการบริหารจดั การทตี่ งั้ อ ยูบ่ น
หลักการของการจัดรูปแบบการบริหารตามเขตการปกครอง
(Administrative Boundary) ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีรัฐเป็น
ศูนย์กลางของการบริหารจัดการโดยเน้นความเป็นเอกภาพ
ในขณะที่ความคิดที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นั้น
เน้นการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วยหลักความ
ยัง่ ยืนแ ละการมอบอำนาจไปยงั ร ะดับก ารตดั สินใจทเี่ หมาะสม
16 James Connelly and Graham Smith, Politics and
the Environment: From Theory to Practice (London:
Routledge, 1999), หน้า 288
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ทีส่ ดุ (Subsidiarity)17อีกน ยั ห นึง่ ก ค็ อื ขอบเขตตามระบบนเิ วศ
มีความสำคัญเชิงบริหารจัดการเหนือขอบเขตพื้นที่ปกครอง
การบริหารจดั การจงึ ไม่จ ำเป็นต อ้ งเป็นร ปู แ บบเดียวกันในทกุ 
ท้องถนิ่ ความแตกตา่ งของสภาพแวดล้อมจงึ เป็นป จั จัยส ำคัญ
ในการกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขของการบริหารจัดการ
ดังนั้น เครื่องมือทางนโยบาย จะต้องเปิดโอกาสให้ความ
หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับความเป็นเอกภาพ เช่น ปัญหา
มลพิษท างอากาศซงึ่ อ าจสง่ ผ ลกระทบแพร่ก ระจายในบริเวณ
กว้างขา้ มเขตพนื้ ทีป่ กครองขององค์กรปกครองทอ้ งถนิ่ ห ลาย
แห่ง ส่งให้การจดั การและแก้ไขปญ
ั หาจำเป็นต อ้ งอาศัยห น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยหลายส่วนงาน
สภาพปัญหาเช่นนี้ชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการ
สิง่ แ วดล้อมจะไม่ส ามารถจำกัดอ ยูใ่ นแต่ละเขตพนื้ ทีป่ กครอง
อีกต่อไป คำถามสำคัญ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะสามารถ
ดำเนินก ารจดั การกบั ป ญ
ั หาทมี่ ลี กั ษณะขา้ มเขตแดนแบบนไี้ ด้
17 การมอบอำนาจการตัดสินใจไปยังระดับที่เหมาะสมนั้น เป็น
แนวคิดที่มาจากผลของการต่อร องกันใน Maastricht Treaty ของ
ประเทศสมาชิกส หภาพยโุ รป ซึง่ เกิดข นึ้ ใ นชว่ งตอนตน้ ค ร สิ ต์ท ศวรรษ
1990 จนกลายเป็นแ นวคิดท ยี่ ดึ ถือก นั ม าในฐานะเป้าห มายทางการ
เมือง อาจพิจารณาได้เป็นสองลักษณะ หนึ่ง การตีความเชิงสถาบัน
การมองอำนาจไปยังระดับที่เหมาะสม นั่นคือ การมองอำนาจการ
ตัดสินใจไปยังระดับที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจ ณ ระดับล่างที่สุดที่
สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ สองการตีความเชิงคุณภาพ
และการเมือง พิจารณาว่าแรงขับเคลื่อนการดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
เป็นกระบวนการที่จำเป็นสำหรับกระบวนการสร้างประชาธิปไตย
(Democratization)
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หรือไม่ และอย่างไร โดยหากพิจารณาภายใต้กรอบกฎหมาย
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คาบเกี่ยว
หลายพนื้ ทีเ่ ข้าด ว้ ยกนั องค์กรปกครองทอ้ งถนิ่ ม อี ำนาจหน้าที่
ทีจ่ ะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในสองกรณี คือกรณีที่หนึ่ง เมื่อการ
บริหารจัดการนอกเขตพื้นที่นั้นอาจมีผลกระทบต่อการดำรง
ชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ของตน และ กรณีที่สอง เมื่อ
มีการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือประชาชนในพื้นที่ แต่สิ่งท้าทาย
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกรณีดังกล่าวนั้นต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหลาย
ประการมาสนับสนุนทีส่ ำคัญ ได้แก่
1) รูปแ บบและเงือ่ นไขของการดำเนินก ารทเี่ หมาะสม
ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันหมดทุกท้องถิ่นหรือ
ทัว่ ป ระเทศ แต่ค วรมคี วามหลากหลายตามความแตกตา่ งกนั 
ของสภาพธรรมชาติและปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
2) การประสานงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ
ทีจ่ ะตอ้ งมคี วามตงั้ ใจและจริงใจทจี่ ะรว่ มมอื ก นั จ ดั การปญ
ั หา
โดยอาศัยพื้นฐานของความเข้าใจในลักษณะธรรมชาติของ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เขตพื้นที่การบริหารปกครอง
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรชุมชน
ท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่การริเริ่ม
วางแผนไปจนถึงการปฏิบัติการ และการประเมินติดตามผล
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การดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง
ภายใ ต้ ข้ อ จ ำกั ด ข องก ารบ ริ ห ารจั ด การที่ อ งค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่นหลายแห่งเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ย่อมอาจทำให้การบรรลุ
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามแดนเป็น
ไปได้ยาก ศักยภาพและความสามารถขององค์กรปกครอง
ท้องถิน่ ในการบริหารจดั การสงิ่ แ วดล้อมขา้ มแดนพนื้ ที่ จึงม ไิ ด้
มีขอบเขตเฉพาะความสามารถตามกรอบกฎหมายที่กำหนด
ไว้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสามารถในการบริหาร และ
ภาวะความเป็นนักบริหารที่สามารถจัดการปัญหาที่ท้าทาย
เช่นนี้ได้ด้วย นั่นย่อมต้องอาศัยการพัฒนาความรู้และการ
เปลีย่ นแปลงทศั นคติท เี่ ปิดม มุ ม องกว้างขวางขนึ้ ยอมรับค วาม
แตกต่างและหลากหลายทางความคิดของผู้อื่น เพื่อช่วยกัน
ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นส่วนรวมต่อไป18
ผลส ะท้ อ นข องก ารพั ฒนาใ นรู ป แ บบบ ริ บ ทใ หม่ ที่ 
เกิดขึน้ ก จ็ ะขบั เน้นให้ “แนวทางการมสี ว่ นรว่ มของประชาชน”
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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สามารถมีส่วนร่ วมใ นก ารท ำประชาพิจ ารณ์ ใ นโครงการ
สาธารณะ ประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่วมวางแผน
บริหารจัดการและร่วมติดตามประเมิน ผล โดยเฉพาะใน
เชิงรูปธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมนั้นปรากฏชัดเจนขึ้นในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
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6
ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม
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6.1 กลุ่มปัญหาในเชิงกฎหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติ
1. บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ส ง่ เสริมบ ทบาทขององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เท่าที่ควร โดยเฉพาะพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสงิ่ แ วดล้อม พ.ศ. 2535 แต่ก ไ็ ด้ม คี วามพยายามในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น19 โดยนับตั้งแต่
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ก็ยังมิได้มีกฎหมาย
ตามบทบัญญัติของ มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยออกมาแต่อย่างใด ซึ่งการออกกฎหมายตาม
บทบัญญัตขิ องรฐั ธรรมนูญได้ถ กู บ งั คับด ว้ ยมาตรา 303 ทีร่ ะบุ
ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ต้องดำเนิน
การจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายตามหมวด 14 การปกครอง
ท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
19 จัดประชุมใ นวันที่ 7 เมษายน 2553 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น
จัดโดย สำนักส่ง เสริ มวิ ช าการรั ฐ สภาแ ละวิ ท ยาลั ยพั ฒ นาการ
ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดทำโครงการศึกษา
วิจัยเพื่อยกร่างกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการไปจนถึงข ั้นตอนการ
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นในกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นน ี้
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ภายในระยะเวลา 2 ปีน ั้น จึงจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 290 โดยเร็ว
และเนื่องด้วยลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและ
ส่งผ ลกระทบในวงกว้าง องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ จ งึ อ ยูใ่ น
ฐานะองค์กรที่ถูกคาดหวังให้เข้ามามีบทบาทในการดำเนิน
การนี้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา ตลอดจนรับมือกับความ
ท้าท ายใหม่ๆ ในอนาคต
โดยสาระสำคัญของประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมระดับท้อง
ถิ่น โดยเฉพาะการสร้างกลไกหรือมาตรการถ่วงดุลการใช้
ดุลพินิจของรัฐมนตรี ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับ
ท้องถนิ่ ท กี่ ำหนดให้ร ฐั มนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ควบคุมม ลพิษส ามารถกำหนดให้อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ 
ทีป่ ระสบปญ
ั หาสงิ่ แ วดล้อมจดั ท ำแผนยทุ ธศาสตร์ส งิ่ แ วดล้อม
แล้วน ำไปผนวกไว้ก บั แ ผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ก ารจดั การคณ
ุ ภาพ
สิง่ แ วดล้อมระดับจ งั หวัด เพือ่ จ ะได้ร บั ก ารพจิ ารณาจากคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งอาจกลายเป็นเครื่องมือ
ท างการเ มื อ งเ พื่ อ ใ ห้ อ งค์ ก รป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น
ฐานเสียงเข้าถึงงบประมาณได้ง่ายขึ้น
2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีบทบาทในการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการทำงาน
บูร ณาการรว่ มกนั ข ององค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ท เี่ กีย่ วข้อง
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กำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงป้องกันและกำหนดความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันให้ดี
3) การปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมโดยควรเพิ่มอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน
4) การกำหนดให้อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ม อี ำนาจ
ระงับยับยั้งจัดการกับผู้ก่อมลพิษในพื้นที่หรือยับยั้งการ
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่อาจก่อมลพิษ เพื่อ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
เพราะเท่าท ผี่ า่ นมาองค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ท ำหน้าทีเ่ พียง
อนุมัติแบบแปลนการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามมาตรฐานโยธาเท่านั้น ซึ่งอำนาจในการอนุมัติเป็นของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขที่ให้ดำเนินการปรับกับผู้ก่อมลพิษว่าด้วยเหตุ
เดือดรอ้ นรำคาญกม็ คี า่ ป รับท นี่ อ้ ยมาก ซึง่ ไม่มผี ลตอ่ ก ารหยุด
ก่อมลพิษแต่อย่างใด
5) การกำหนดให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจในการประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยไม่
จำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า ควรจะมีการยกร่างพระราช
บั ญ ญั ติ ก ารส่ ง เ สริ ม แ ละรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แ วดล้ อ มข อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ
เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ให้มีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเสมือนเป็นกฎหมายกลางที่มีความ
เชือ่ มโยงกบั ก ฎหมายอนื่ ท เี่ กีย่ วข้อง โดยจะระบุอ ำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม คล้ายคลึงกับ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แ ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่กำหนดแผน
และให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม
บางอย่างได้
2.บทบั ญ ญั ติ ก ำหนดโ ทษฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจในการออกข้อ
บัญญัตทิ อ้ งถนิ่ แต่ห ากการฝา่ ฝืนข อ้ บ ญ
ั ญัตไิ ม่มโี ทษหรือม บี ท
ลงโทษทตี่ ำ่ เกินไป อาจสง่ ผ ลให้ค นทวั่ ไปไม่ให้ค วามสำคัญต อ่ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
3.การบั ง คั บ ใ ช้ ก ฎหมาย กฎหมายข องร าชการ
ส่วนกลางส่วนมาก มีอำนาจครอบคลุมกิจกรรมของท้องถิ่น
หลายอย่าง แต่ขณะเดียวกันราชการส่วนกลางก็ขาดกลไก
และบุคลากรในการบังคับใช้กฎหมายนั้น ขณะที่พบว่าการ
บังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นก็เป็นไปได้ยาก เนื่องจากอาจ
กระทบตอ่ ฐ านคะแนนเสียงของผบู้ ริหารองค์กรปกครองสว่ น
ท้องถิ่นนั้นๆ
อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ การให้อำนาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเรียกข้อมูลข่าวสารจากสถาน
ประกอบการในฐานหน่วยผลิต ที่ทำให้เกิดของเสียและวิธี
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การกำจัดของเสีย20 รวมทั้งอำนาจในการตรวจวัดมาตรฐาน
การตรวจวัดการปล่อยมลพิษจากแหล่ง (Point-source
Pollution)หรือบทบาทการเป็นอนุญาโตตุลาการในกรณี
พิพาทระหว่างโรงงานกับประชาชน แต่ปัญหาคือ ไม่ได้มี
การทำประกาศกฎกระทรวงและวิธีการรายงานข้อมูลของ
20 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
2535 มาตรา 80 “เจ้าของหรือผคู้ รอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่ง
มีระบบบำบัดอากาศเสียอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับควบคุมการ
ปล่อยทิ้ง อากาศเสียหรือมลพิษอื่นระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบ
กำจัดของเสียตาม มาตรา 68 หรือ มาตรา 70 เป็นของตนเอง
มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวันและจัดทำบันทึก
รายละเอียดเป็นหลักฐาน ไว้ ณ สถานที่ตั้งแ หล่งกำเนิดมลพิษนั้น
และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์
และเครือ่ งมอื ด งั ก ล่าวเสนอตอ่ เจ้าพ นักงานทอ้ งถนิ่ แ ห่งท อ้ งทที่ แี่ หล่ง
กำเนิดม ลพิษนั้นต ั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งค รั้ง
การเก็บสถิติข้อมูลการจัดทำบันทึก รายละเอียดและรายงาน
ให้ทำตามหลักเกณฑ์วิธีการและแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงใน
กรณีที่ระบบบำบัดอากาศเสียระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัด
ของเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวในวรรคหนึ่งจะต้องมีผู้
ควบคุมต ามทเี่ จ้าพ นักงานควบคุมม ลพิษ กำหนดให้ผ คู้ วบคุมม หี น้า
ที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งแทนเจ้าของหรือผู้ครอบ
ครองให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัด
ของเสียม หี น้าท ตี่ อ้ งดำเนินก ารเช่นเดียวกบั เจ้าของหรือผ คู้ รอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา 81 “ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมรายงานที่ได้รับ
ตาม มาตรา 80 ส่งไปให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษซึ่งมีอำนาจ
หน้าทีใ่ นเขตท้องถิ่นนั้นเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งค รั้ง และ
จะทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษเสนอ ไปพร้อมกับรายงานที่รวบรวมส่งไปนั้นด ้วยก็ได้”
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สถานประกอบการให้อ งค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ในฐานะเจ้า
พนักงานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นได้ดำเนินตามนั้นได้

6.2 กลุ่มปัญหาในเชิงโครงสร้างและสถาบัน
1.ปัญหาจากการกำหนดสถานภาพ อำนาจหน้าที่
บทบาทที่ไม่เหมาะสมหรือเกื้อหนุนต่อการกระจายอำนาจ
แ ละก ารด ำเนิ น ง านข องอ งค์ ก รป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏในการทำงานของสภาท้องถิ่น
ซึ่งไม่สามารถแสดงบทบาทได้อย่างเข้มแข็งและเกื้อหนุน
ต่อการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รวมถึง
จำนวนและที่มาของสมาชิกก็ไม่สอดคล้องกับขนาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่กระทบ
ต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น งบประมาณ บุคลากร
แผนงาน เป็นต้น
2.ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ท้องถิ่นและความสัมพันธ์ภายในและระหว่างองค์กรต่างๆ
ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ก ารกร ะจ าย อำน าจ กร ะบวนก ารก ำหนด
โครงสร้างความสมั พันธ์ในการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้ งถนิ่ ถือเป็นห วั ใจสำคัญข องการปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่
เพราะโดยสภาพตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระ ความเป็นอิสระดังกล่าวมี
ไว้เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดระบบการปกครองที่สอดคล้อง
กับปัญหาและความจำเป็นในการพัฒนาพื้นที่  โดยมีฐานคิด
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ทีว่ า่ ท อ้ งถนิ่ ย อ่ มเข้าใจปญ
ั หาและความตอ้ งการของประชาชน
มากกว่ า ส่ ว นก ลาง ขณะเดี ยวกั น ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า ง
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นก็ยังคงมีความสำคัญไม่น้อย
โดยป กติ แล้ว นั้น องค์ ก รป กครองส่ ว นท้ องถิ่นถือ
กำเนิดขึ้นในฐานะเป็นหน่วยการปกครองย่อยๆ ของรัฐ จึง
จำเป็นต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์กับรัฐบาลเอาไว้อย่าง
ชัดเจน โดยการจัดความสัมพันธ์ดังกล่าว ต้องอาศัยตัวบท
กฎหมายรองรับ เพื่อให้เกิดอำนาจบังคับ (Enforcement)
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้จ ริง หากพจิ ารณากรณีข องการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย ที่มีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยว มีการปกครองส่วน
ภูมิภาค โดยเฉพาะการรวมศูนย์อำนาจอย่างยาวนานมา
ตั้งแต่อดีต (Centralized Counties) แต่ในปัจจุบันได้มีการ
กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น (Decentralized Counties) ซึ่ง
หมายความว่าการปกครองส่วนภูมิภาคยังมีอยู่ แต่อาจลด
ระดับความสำคัญลงไปเรื่อยๆ ซึ่งในอดีตนั้น ส่วนภูมิภาค
จะทำหน้าที่ในการดูแลส่วนท้องถิ่นตามคำสั่งของส่วนกลาง
แต่ภายหลังจากการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจ
และความรับผิดชอบ ทำให้ส่วนภูมิภาคมีบทบาทน้อยลง ทำ
หน้าทีใ่ นฐานะผปู้ ระสานงาน ผูก้ ำกับด แู ล (Regulator)  เพือ่ 
ให้ท้องถิ่นได้ปฏิบัติไปตามกฎหมาย
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางและส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นความสัมพันธ์หลัก (Main Body of Rela-
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tion) ของโครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมด ซึ่งคุณลักษณะ
ทีด่ จี ะต้องเกื้อหนุนให้เกิดประสิทธิภาพใน 3 ด้าน คือ (1)
บทบาท อำนาจหน้าทีใ่นการบริการประชาชน (2) ด้านการ
บริหารการเงินการคลัง (3) ด้านกระบวนการจัดการที่ทำให้
เกิดก ารพึ่งตนเองได้21
ตารางที่ 2 แสดงพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มา: ปรับปรุงจาก ข้อเสนอในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นข องประเทศใน อุดม ทุมโฆสิต, การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียน
จากประเทศพัฒนาแล้ว (กรุงเทพฯ: บริษัท แซท โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด), หน้า 359-371
ส่วนท้องถิ่น: ระดับปฏิบัติในจังหวัดและพื้นที่
ประเด็น

ผู้ดูแล:
ผู้ปฏิบัติเชิงบูรณาการของจังหวัด

เทศบาล อบต.:
ผูป้ ฏิบัติในพื้นที่

1. ระดับชั้นการจัดการ
และองค์กรที่รับผิดชอบ

ระดับจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วน เทศบาลและ อบต.
จังหวัด มีฐานะเป็นน ิติบุคคล
มีฐานะเป็นนิติบุคคล

2. พันธกิจ

- อบจ. ในระดับการประสานงาน
และสนับสนุนก ารปฏิบัติ
- บูรณาการพันธกิจ
- แก้ไขปัญหาในส่วนที่เทศบาล
และ อบต. ดำเนินก ารไม่ได้
- สนับสนุนเทศบาลและ อบต.
- ผลักดันนโยบายกระจายอำนาจ

2.1 ระดับชั้น
การจัดการ (Tier)
2.2 พันธกิจสำคัญ
(Mission of Resposibility)

- ระดับป ฏิบัติในพื้นทีเ่ขตรับผิด
ชอบของเทศบาลและ อบต.
- ในฐานะนิติบุคคลของรัฐ
- สนองนโยบายของส่วนกลาง
- รับก ารกำกับดูแล
- ผลักด ัน รับม อบ และปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพันธกิจกระจาย
อำนาจ

21 อุดม ทุมโฆสิต, การปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่: บทเรียนจาก
ประเทศพัฒนาแล้ว (กรุงเทพฯ: บริษัท แซท โฟร์ พริ้นต ิ้ง จำกัด)
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แนวโน้มของการบริหารงานในปัจจุบันความสัมพันธ์
ระหว่ า งรั ฐ กั บ ป ระชาชนใ นก ารจั ด ร ะเบี ย บก ารป กครอง
เป็นไปในลักษณะที่ไม่อาจแยกขาดจากกันได้ เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
ในกระบวนการตัดสินใจและดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อม
จะต้องให้ความสำคัญกับภาคประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร กำหนดนโยบายและตัดสินใจร่วมกับภาครัฐ นำไป
สูค่ วามโปร่งใสและเกิดป ระสิทธิภาพในการดำเนินง าน ตรวจ
สอบและจัดการ ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมทั้งนำไปสู่ความ
เข้มแข็งขององค์กรท้องถิ่น ชุมชนและการพัฒนาการเมือง
ประชาธิปไตยในเวลาเดียวกัน
การจดั การปญ
ั หาสำคัญข องโครงสร้างการปกครองยงั ค ง
มีผลกระทบต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าระบบการ
บริหารราชการแผ่นด นิ ข องไทยจะมกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
อย่างตอ่ เนือ่ ง แต่ร ะบบการบริหารดงั ก ล่าวกไ็ ม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าท คี่ วร การขาดเอกภาพในการดำเนินง านทอ้ งถนิ่ ภายหลัง
จากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ทำให้งานปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบคลุมกิจกรรมของทุกกระทรวง รวมภารกิจที่มีการ
กระจายอำนาจ 6 ด้าน 245 กิจกรรม ทำให้งานและภารกิจ
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ของท้องถิ่นคาบเกี่ยวกับทุกกระทรวง แต่โครงสร้างเดิมของ
กรมและท้องถิ่นนั้นไม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจ
ที่ได้กระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ทำให้ขาดการประสานงานเชื่อมโยง ขณะที่ความสัมพันธ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดและอำเภอเป็น
ไปในลักษณะสั่งการ เสมือนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เหล่านั้นเป็นหน่วยงานใต้บังคับบัญชา ทำให้ขาดความเป็น
อิสระ อันถือเป็นการละเมิดหลักการสำคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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7
บทสรุป
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ความขั ด แ ย้ ง ข องสั ง คมอั น เ นื่ อ งม าจ ากค วามไ ม่ 
เป็ น ธ รรมแ ละค วามขั ด แ ย้ ง อั น เ นื่ อ งม าจ ากก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสงิ่ แ วดล้อมมแี นวโน้มส งู ข นึ้ เพราะใน
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ยิง่ ข น้ึ ขณะเดียวกันป ระชาชนยคุ ใหม่ก ต็ น่ื ต วั กังวลและเดือดเนือ้ 
ร้อนใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ประกอบกบั ก ารเติบโตอย่างไร้ท ศิ ทางและละเมิดค ณ
ุ ภาพชวี ติ 
ของประชาชน โดยมตี วั อย่างให้เห็นเชิงป ระจักษ์ป รากฏให้เห็น
เช่น เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรที่ใกล้ชิด
กับประชาชน มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบต่อพื้นที่ในท้องถิ่น
และยงั ร บั ผ ดิ ช อบทางการเมืองตอ่ ป ระชาชนในเขตพนื้ ท นี่ นั้ ๆ
แต่ห ากพจิ ารณาการทำงานในปจั จุบนั พบวา่ งานกำกับด แู ล
สิ่งแวดล้อมนั้นยังกระจุกและรวมอำนาจโดยราชการส่วน
กลาง ซึ่งไม่สามารถบรรเทาแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อวิถี
ชีวิตของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ไม่ทันต่อสถานการณ์
และปัญหาที่เกิดขึ้น
สาระสำคัญของกระบวนการกระจายอำนาจ คือ การ
ส่งผ่านจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่น มิได้มีจุดมุ่งหมายที่
จะสร้างรฐั อ สิ ระภายใต้ร ฐั ป จั จุบนั หรือเป็นการสง่ ผ า่ นอำนาจ
ให้แก่กลุ่มการเมืองใดเป็นพิเศษแต่เท่าที่เป็นอยู่จริง การ
กร ะจ าย อำน าจภ ายใ ต้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ร ะบบที่ไม่
พึงประสงค์ ผู้นำท้องถิ่นกลับเป็นผู้ได้รับอำนาจมากขึ้น เข้า
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ถึงทรัพยากรมากขึ้น ได้รับสถานะทางสังคมที่สูงกว่าคนใน
ท้องถิ่นทั่วไป กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการเช่นเดียว
กับรัฐในส่วนกลาง ไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพและความแตก
ต่างข องแต่ละพนื้ ที่ คำถามสำคัญท สี่ ดุ ค อื ช มุ ชนทอ้ งถนิ่ ได้ร บั 
การพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและความสามารถในการเผชิญหน้า
กับป ญ
ั หาและความทา้ ทายในอนาคต ทัง้ ในมติ ดิ า้ นทรัพยากร
มนุษย์ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจะต้องเปลี่ยนจากระบบราชการ
ท้องถิ่นไปสู่องค์กรของท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมของประชาชน มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สะท้อนเป้าหมายสำคัญ
ของการกระจายอำนาจ นั่นคือการส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีและความมั่นคงในชีวิตของคนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้อง
มีการทบทวนกระบวนการและประเมิน ผลอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ
การกระจายอำนาจและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทศวรรษหน้า จึงควรเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพและขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการ ความแตกต่างระหว่างองค์กร
ปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ ท งั้ ในแง่ร ปู แ บบ ขนาดขององค์กร ตลอด
จนสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ ทีแ่ ตกตา่ งกนั ล้วน
ส่งผ ลตอ่ ศ กั ยภาพในการบริหารจดั การและขบั เคลือ่ นนโยบาย
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ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ปัญหาใหญ่แ ละมคี วามรนุ แรงสงู องค์กรปกครองสว่ นทอ้ งถนิ่ 
จึงอ ยูใ่ นฐานะทจี่ ะชว่ ยยกระดับค ณ
ุ ภาพชวี ติ แ ละคณ
ุ ภาพของ
การให้บ ริการและปดิ ช อ่ งวา่ งความไม่เป็นธ รรมและลดความ
เหลื่อมล้ำเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้
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