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อ. หลมสัก  จ. เพชรบูรณ 
 

แผนการกระจายอํานาจ 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 
 

1. ดานนโยบายกระจายอํานาจ 
1.1  รัฐบาลควรมีนโยบายการกระจายอํานาจที่ชัดเจนและควรกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดย 

คํานึงถึงความเหมาะสม  ความสามารถ และความพรอมของทองถ่ิน ควรดําเนินการถายโอนอยางเปน
ระบบกําหนดแนวทางปฏิบตัิที่ชัดเจน ควรรีบแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหการกระจายอํานาจ
บรรลุผลสําเร็จ ควรดํา เนินการถายโอนแบบคอยเปนคอยไปและไมควรใชเร่ืองเวลาเปนตวักําหนดการ
ถายโอน ทั้งนี้ควรสงเสริมใหประชาชน ขาราชการมีความรูความเขาใจในเรื่องการกระจายอํานาจ  
บทบาทและหนาที่ของประชาชน ซ่ึงเปนรากฐานที่สําคัญของการกระจายอํานาจ  เพือ่ใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหารงาน และพัฒนาทองถ่ินของตน 
    1.2  ควรมีองคกรอิสระดูแลตรวจสอบการทํางานของ อปท. เพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อปท. อยางตอเนื่องทุกป โดยกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกนั และมีบทลงโทษสําหรับ
ผูกระทําความผิด  เพื่อกระตุนใหเกิดจิตสํานึกถึงหนาทีแ่ละความรับผิดชอบตอทองถ่ิน เพื่อใหการพัฒนา
ทองถ่ินมีความโปรงใส เปนรูปธรรมและมีประสิทธิ  ทั้งนี้ควรพิจารณาจากภารกิจที่ไดดําเนนิการมิใช
สํารวจจากแบบสอบถาม 
    1.3  รัฐควรปรับบทบาทจากการควบคุมมาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนาํในเรื่องการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. 
     1.4  ควรมีการศึกษาเกีย่วกับการกระจายอํานาจ โดยกําหนดพื้นที่สําหรับศึกษาเปนองครวม
เพื่อเรียนรูในเรื่องปญหา อุปสรรค และรวมกันศกึษาแนวทางแกไข  ทั้งนี้ ศักยภาพขออปท.แตละแหงยัง
มีความแตกตางกัน จึงควรมกีารพัฒนาโครงสราง การบริหารงานของ อปท. ใหมีความเข็มแข็งเพื่อให
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     1.5  ควรจัดการอบรมใหความรูดานการกระจายอํานาจใหแกประชาชนเพื่อใหมีความรูพื้นฐาน
และความเขาใจชัดเจน เกี่ยวกับกระบวนการกระจายอํานาจ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชน
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เห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจ มีความพรอม และเลือกผูแทนที่มีความรูความสามารถเขามา
บริหาร อปท. 
      1.6  สวนราชการและสวนทองถ่ิน ควรมีความจริงใจในการกระจายอํานาจ โดยเฉพาะสวน
ราชการที่ถายโอนภารกิจใหแก อปท. ควรมีการจัดอบรมความรูในงานที่มีการถายโอน โดยเปนทั้งผู
แนะนําและดแูลอยางใกลชิด เพื่อให อปท.สามารถบริหารงานเองได 
      1.7  ควรมีการจัดทําโครงการนํารองการถายโอนภารกิจตาง ๆ เพื่อเปนกรณีศกึษาในเรื่อง
ความสําเร็จ  ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการถายโอน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา แกไข ที่
เหมาะสมและเปนระบบตอไป 
      1.8  การกําหนดแผนงาน/โครงการใหทองถ่ินดําเนินการ ควรระบรุายละเอียดใหชัดเจนไม
ตองใหทองถ่ินตองตีความอกีครั้งกอนดําเนินการ 
      1.9 ควรจะมีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบผลการดําเนินงานของ 
อปท. ทั้ง อปท.ที่ดําเนินการไมไดผล เพื่อใหเปนตวัอยางแก อปท. ตาง ๆ รวมถึงประชาชนและขาราชการ
ที่ไดรับทราบผลการดําเนินงานของ อปท. อ่ืน ๆ และนํามาเปรียบเทียบกับ อปท.ของตนเอง  
  

2.  ดานงบประมาณ 
      2.1  การถายโอนภารกจิดานการคลังใหแกทองถ่ินยังมีไมมากเทาที่ควรและงบประมาณยังมี
ไมเพียงพอที่จะบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบเกี่ยวกับงบประมาณและการใชจาย ในแตละเดือนของ อปท. เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
การดําเนินงานของ อปท. ซ่ึงเปนการปองกนัการทุจริตไดอีกทางหนึ่ง 
      2.2  รัฐเปนผูพิจารณากําหนดการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกทองถ่ิน เปนการควบคุมจาก
สวนกลาง เปนการจํากดัสิทธิ ความตองการ ความจําเปน รวมทั้งมีความอิสระในการตั้งงบประมาณ 
      2.3  การจัดสรรงบประมาณของอปท. ตองดําเนินอยางรัดกุม จึงควรมีการกําหนดขั้นตอนที่
ชัดเจน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอทองถ่ิน รวมทั้งควรมีการตรวจสอบวา อปท. ดําเนนิการได
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนหรือไม ถาไมไดตามที่กําหนดควรมีบทลงโทษ 
  

3.   ดานบุคลากร 
      3.1  การกระจายอํานาจสูทองถ่ินจะเกดิผลประโยชนตอประชาชน เมื่อไดมีการพัฒนา
ศักยภาพของผูบริหารและเจาหนาที่ อปท. ใหมีจิตสํานกึในการทํางานเพื่อประชาชน โดยควรมีการอบรม 
พัฒนาเพื่อเตรยีมความพรอมใหแกเจาหนาที่ อปท. และผูที่เกีย่วของ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ อปท. ไดมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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      3.2  ควรกําหนดวาระการดํารงตําแหนง และวุฒิการศึกษาสําหรับสมาชิก อปท. อยางนอย 
ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหไดผูนําที่เปนคนดี ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ มีคุณธรรม  จริยธรรม และมีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศนในการทํางาน ทํางานอยางจริงจงั สนใจความเดือดรอนของประชาชน 
      3.3  การคดัเลือกบุคลากรของ อปท. ยงัเปนระบบอุปถัมภ ไมเนนความรูความสามารถทาํให
ไดบุคลากรที่ไมมีคุณภาพ 
  

4.  ดานการมสีวนรวมของประชาชน   
      4.1 ควรมีแนวทางการประชาสัมพันธในรูปแบบใหม ๆ เพื่อกระตุนและสงเสริมใหประชาชน
มีความรูความเขาใจ  ในเรื่องการกระจายอาํนาจมากขึ้นและทั่วถึง ซ่ึงเปนรากฐานที่สําคัญของการกระจาย
อํานาจ เพื่อใหประชาชนมีความรับผิดชอบ ชวยกันสอดสองดูการทํางานของ อปท. และการประชุม  การ
ตรวจสอบการทํางานของ อปท. รับทราบขั้นตอนการดําเนินงานของ อปท. ทั้งในเรื่องการบริหารงาน  
การจัดทําแผน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ ผลกระทบที่เกิดขึน้ ฯลฯ  
เพื่อใหเปนการรักษาสิทธิประโยชนของตนเอง เกดิความผูกพัน รักทองถ่ิน และมีจิตสํานึกเปนเจาของ
ทองถ่ินรวมกนั 
      4.2  ควรมีการสรางเครือขายการเรียนรูในระดับตาง ๆ ระหวางภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ทองถ่ิน เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค ตลอดจนการทํางานของ อปท. วาทําอะไร อยางไร เพื่อประชาชน 
      4.3  ควรมีการประชาสัมพันธ เร่ืองการกระจายอํานาจ ใหแพรหลายมากขึ้น โดยเนนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและประชาชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมการให
ประชาชนเขาใจถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองตอชุมชน 
     4.4  ควรมีการปดปายประกาศแจงใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ เกี่ยวกบั
โครงการภายในทองถ่ิน  รวมทั้งควรมีการทําประชาคมสอบถามความเห็นของประชาชนในเรื่องตาง ๆ 
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนาทองถ่ิน สํารวจความตองการของประชาชนวา
ตองการพัฒนาในเรื่องใด เพือ่เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ตอบปญหาขอของใจของประชาชนในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหการทํางานของอปท. เปนไปอยางโปรงใส มี
ความเปนธรรม ลดการทุจริตและความขัดแยงในการทํางาน 
      4.5  ควรมีการจัดหลักสตูรการเรียนรูดานการกระจายอํานาจในทุกระดับ เพื่อเปนความรู
พื้นฐานแกประชาชนในการมีสวนรวมการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 
      4.6  ควรมีการจัดประชุม/ สัมมนาภายในทองถ่ินอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหารทองถ่ิน 
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5.  ดานการศึกษา 
      5.1 รัฐควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการกระจายอํานาจดานการศึกษา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคคลทีเ่กี่ยวของไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง รวมทั้งผลความกาวหนาในการถายโอน
และควรมีการจัดทําเอกสารเผยแพรรายละเอียดในเรื่องดังกลาวดวย 
      5.2  ควรมีการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธเผยแพรดานการกระจายอํานาจแจกใหแก
สถานศึกษาตาง ๆ อยางตอเนือ่ง/ ทั่วถึง ทั่วประเทศ 
      5.3 ควรมีการจัดอบรมครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการกระจาย
อํานาจ เพื่อใหนําไปถายทอดแกนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอไป 
  

6.  ดานอื่น ๆ  
      6.1  ควรมีการทําวิจยั/ประชาคม เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เชน การจัดทํา
โครงการตาง ๆ ฯลฯ เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของ อปท. ทั้งนี้ควรเปนรายงานตามความเปนจริง
มิใชเปนการสรางภาพผลงานเทานั้น 
      6.2  ระบบขอมูลสารสนเทศของรัฐควรทันสมัย ทันตอเหตุการณ สามารถใหคําแนะนําที่เปน
ประโยชนแกประชาชนได และควรมีนกัวิชาการเปนผูดูแลรับผิดชอบ 
      6.3  ควรจัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูระหวางภาครัฐและทองถ่ิน ทุก 6 เดอืน เพื่อ
เปดโอกาสใหทองถ่ินเสนอความตองการและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
      6.4  ควรมีการจัดตั้งศูนยการกระจายอํานาจในแตละจงัหวัดสําหรับประชาชน เพือ่เปนศูนย
รวมขอมูลเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ และการตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท. 
      6.5  การถายโอนดานการศึกษาควรคาํนึงถึงความพรอมของทองถ่ิน และควรมกีารชี้แจงให
บุคคลที่เกี่ยวของเขาใจถึงนโยบาย/ แนวทางการดําเนินงานถายโอน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกนัและ
เพื่อให อปท. เห็นความสําคญัในกรพัฒนาการศึกษา 
      6.6  ควรปรับกลยุทธการทํางานของ อปท. เปนการทาํงานในเชิงรุกใหมากขึน้ 
      6.7  ควรมีระเบียบหรือกฎหมายที่ชัดเจนกําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานในดานตาง ๆ ของ
สมาชิกและพนักงาน อปท. 
      6.8  ประชาชนไมกลาตรวจสอบการทํางานของ อปท. เนื่องจากสมาชิก อปท. เปนผูมีอิทธิพล
ในทองถ่ิน  จึงควรมีมาตรการรับรองความปลอดภัย  กรณีประชาชนแจงเบาะแสการทุจริตที่เกิดขึ้น 

 
 

                 การถายโอนอํานาจการจัดการใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน(อปท.) ในภารกิจใหญของการ
กระจายอํานาจใหกับ อปท.โดยหากพิจารณาตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ในหมวด 2   มาตรา  16  ที่ให กรุงเทพฯ เมืองพัทยา อปท.
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และเทศบาล   องคการบริหารสวนทองถ่ิน    มีอํานาจหนาที่ในการจัดสรรงบประมาณการบริหาร
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง  และลงในกรอบของ
อํานาจหนาที่ หรืออาจคิดนอกกรอบก็ไดแตตองไมขัดตอระเบียบและกฏหมายกําหนด  พรอมทั้งการ
กําหนด นโยบายและแผนงานตองดูวาอยูในอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้   
 
1. จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง                                    18. กําจัดขยะ  มูลฝอย และน้ําเสีย 
2. บํารุงทางบกทางน้ํา  และทางระบายน้ํา                              19. การสาธารณสุข  อนามัยครอบครัว            
3. ควบคุมดูแลตลาด ทาเทียบเรือ  ทาขาม  ที่จอดรถ                    การรักษาพยาบาล และงานปองกัน 
4. การสาธารณูปโภค                          โรคติดตอ 
5. การสาธารณูปการ                                                         20. จัดใหมี ฌาปนสถาน                                                            
6. การสงเสริมอาชีพการเกษตร และอาชีพอ่ืนๆ                21. ควบคุมการเลี้ยงสัตว             
7. การคาการลงทุน สหกรณ  ธนาคารหมูบาน                     22. ควบคุมการฆาสัตว 
8. การทองเที่ยว                             23. รักษาความปลอดภัย และปองกันยา 

      เสพติด 
9. การจัดการศึกษา    การศกึษานอกโรงเรียน               24. จัดการและบํารุงรักษา  การใช 
10. การสังคมสงเคราะห  สวัสดิการเดก็  สตรี และคนชรา          ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                                    
11. การบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   บาํรุงศาสนา      25. การวางผังเมือง                                         
12. ปรับปรุงแหลงชุมชน สราง ที่อยูอาศัย              26. การขนสง การจราจรและสรางบํารุง 

       ถนน 
13. จัดทําบํารุงที่พักผอนหยอนใจ  การออกกําลังกาย           27. การดูแลรกัษาที่สาธารณะ 
14. สงเสริมกีฬา    บํารุงสนาม   อุปกรณกฬีา              28. การควบคมุอาคาร อนุญาตการกอสราง 
15. สงเสริมประชาธิปไตย  สิทธเิสรีภาพ                           29. การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย                                    
16. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน   30. การดูแลทรัพยสินและชวีิต   
17.รักษาความสะอาดบานเมอืง                     31.ใหเปนไปตามคณะกรรมการประกาศไว 
                                                        32. สนับสนุนจัดตั้งกลุม ตางๆ เชน กลุมตี 

มีด กลุมออมทรัพย  กลุมธนาคาร
หมูบาน กลุมเกษตรกร  กลุมแมบาน                                  

                                                                                                       กลุมสตรี  กลุมตัดเยบ็เสือผา                                              
             
               การจัดการและบํา รุงรักษา  การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอีกงานหนึ่งที่ 
องคการบริหารสวนตําบล หรือทองถ่ินจะตองดแูลและรบัผิดชอบควบคูกันไปกบัการจดัการการศกึษา  การ
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บํารุงศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี   บํารุงศาสนา  ปรับปรุงแหลงชุมชน สรางที่อยูอาศัย  รักษาความสะอาด
บานเมือง กําจัดขยะมูลฝอย มีสถานที่เก็บและกําจดัขยะที่ถูกสุขลักษณะ  และการกําจัดน้ําเสีย  จัดใหมี 
ฌาปนสถาน การขนสง การจราจรและสรางบํารุงถนน การดูแลรักษาที่สาธารณะ การควบคมุอาคาร 
อนุญาตการกอสราง 
 
             นอกจากอํานาจหนาที่ที่กลาวมา  ปาไม แมน้ํา  และภูเขา  ซ่ึงมีสวนสําคัญกับสิ่งแวดลอมและวิถี
ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล  สามารถสรางการเปลี่ยนแปลงเสมอ  เชน  ไฟไหม  น้ําทวม ภัยแลง อากาศรอน
จัดในกลางวัน  และการพังทลายของดินบนภูเขา 
 
            ปาไม  ไฟไหมปาก็เปนการทําลายปาไม  พืชเล็กถูกเผา  ทําใหปาโลงเตียน  แดดสองถึงพื้นดิน   
พื้นดินก็แหงแลงรอนระอุหนาดินเสียหายขาดความชุมชืน้  อากาศก็จะรอนขึ้นกวาเดมิมาก   สัตวทุกชนิด  
สัตวบกสัตวเล้ือยคลาน  สัตวปกตัวเล็กๆ และสัตวใหญทีไ่มสามารถหนีได   กจ็ะตาย  
         การอนุรักษปาไม  เราควรคิดคํานึงถึงสิ่งที่ใหชีวิตแกเราบาง   ปาไมก็เปรียบเสมือนชีวิตของเรา  ปา
ไมใหทกุสิ่งทุกอยางแกเรา  ทั้งอาหาร  ยารักษาโรค  และที่อยูอาศยั เราไดมาจากปาไมทั้งนั้น  การอนุรักษ
ควรนําแนวโครงการพระราชดําริ  (เชน โครงการพระราชดําริหวยฮองไคร จังหวัดเชยีงใหม) เมื่อเรา
นํามาใชประโยชน มันกอ็าจจะหมดไป  เราจึงควรปลูกไวทดแทนและการอนุรักษบาง  ในการอนุรักษปา
ไมนั้น เราก็ควรที่จะตองรวมมือกัน  ปลูกปาทดแทน  และไมควรตดัไมที่โตไมไดขนาด  การทําลายปา
โดยรูเทาไมถึงการณและหรอืปลอยใหปาไมเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจะทําใหปาเกดิความสมดุล     เพราะถา
มีการตัดไมทําลายปา ปญหาสิ่งแวดลอมอืน่ๆ ก็จะตามมา น้ําทวม ภัยแลง และที่สําคัญพืชพันธธัญญาหาร
ที่เกิดที่ทําคุณประโยชนใหมวลมนุษยก็จะไมมี  เชน พืชที่เปนอาหาร  ยาสมุนไพร  เห็ด และสัตวที่เปน
คุณประโยชนก็จะหายไป  ขาดแหลงอาหารโดยธรรมชาติ   (ขาดแหลงทํามาหากิน)   ภัยจากธรรมชาติก็
จะเกดิขึ้น เชน  ภัยแลง  น้ําทวม  ที่สําคัญคือความยากจนทีห่ลีกเลี่ยงไมไดสําหรับชาวชนบท  (ชาวไร  
ชาวสวน  ชาวนา) 
 
          ภูเขาเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมที่มีคุณอันอเนกประสงคแกมนุษยและสัตว และเปน
แหลงกําเนิดของตนน้ําลําธาร  พืชและสัตวทุกชนดิ   เปนแหลงปุยอินทรียที่เกิดจากธรรมชาติ  ใบไมซาก
สัตวนานาชนดิ   ทับมาหลายป   ถูกน้ําปา (น้ําฝน)ไหลพดัน้ําปุยลงมาสูพื้นที่ราบ (พื้นที่การเกษตร)  ทําให
เกิดพืน้ดินอดุมสมบูรณ 
            ภูเขาในภาคเหนือทั้งหมดจะเปนภูเขาสวนใหญ  เปนที่มีดิน หรือหินที่เกิดจากเถาของภูเขาไฟที่
กลายเปนหินแตเมื่อถูกแดด  ลม ฝนจะผุพัง  ละลายน้ํา  อุมไว  เมื่อมนี้ําจะออนตัวไหลลงสูที่ต่ําพังทลาย
ทับถม(เรียกวาโคลนถลม) กลายเปนดินที่อุดมสมบูรณดวยแรธาตุสามารถทําการเพาะปลูกพืชไร  และพืช
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สวน  ภูเขาภาคเหนือจึงกลายเปนภูเขาหวัโลน ไมมีไมยนืตน กลายเปนปาเสื่อมโทรม มีแตรีสอรท ที่พัก
โรงแรมของนายทุนที่ใชชองวางของกฎหมายเขาไปกวานซื้อจากชาวบานที่ไปบุกรุกปาเอาไว ขายสิทธิ์
การครอบครองใหนายทุนอางซื้อที่กับชาวบาน   และวิธีการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน   แมจะมกีฎหมาย
ปดปาแลวก็ตาม 
 
            แมน้ํา  เปนสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งที่ใหคณุประโยชนแกมนษุย  สัตว พืช  แหลงกําเนิดแมน้ําสวน
ใหญเกดิจากภเูขาและปาไม  เมื่อมีฝนตกลงมา น้ําก็จะไหลมารวมตัวกนัเปนลําธารเล็กๆ และก็จะไหลมา
บรรจบกันจนเปนแมน้ําสายสําคัญๆ ของประเทศ  หากมกีารทําลายปาไม ทําลายภูเขา ซ่ึงก็เหมือนกับเปน
การทําลายแหลงกําเนิดของแมน้ํา  เชน  ถาหากมีการตัดไมทําลายปา ก็จะทําใหโลกรอนขึ้น แมน้ําก็จะ
เหือดแหง   และถามีฝนตกลงมาก็จะไมมีปาไมไวคอยซึมซับน้ําก็จะทําใหเกดิน้ําทวมได   จึงควรมีการ
อนุรักษธรรมชาติ  อนุรักษปาไม  และภูเขาเอาไว  เราควรรูวาหากมีการทําลายธรรมชาติแลวจะเกิด
ผลกระทบอยางไรบาง  อยางเชนการอนุรักษแมน้ํา ก็ควรที่จะทําฝายชะลอน้ํา เพื่อที่จะใหมีน้ํากนิน้ําใช
ตลอดทั้งป  เมื่อถึงหนาแลงจะไดไมเดือดรอนเรื่องน้ํา  หรือ การที่ไมทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ํา  ไมปลอยน้ํา
เสียลงในแมน้าํ ทําใหแมน้ํา  แหลงน้ําตื้นเขิน  รองรับน้ําไวไดนอยลง   ก็เปนการอนุรักษแมน้ําอีกทาง
หนึ่ง  เพื่อทีจ่ะไดมีน้ําไวใชตลอดทั้งป 
 
             กฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ  พ.ศ.2540    ฉบับราง  พ.ศ.2550    ไดกําหนดเรื่องสิ่งแวดลอมไว  
ทุกฉบับ 
 
ราง กฎหมายรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ  พ.ศ. 2550 กฎหมายรัฐธรรมนูญท้ังฉบบั  พ.ศ. 2540 

 
มาตรา 72 บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร 
ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาภัยพิบตัิ
สาธารณะ เสียภาษีอากรชวยเหลือราชการ รับ
การศึกษาอบรม พิทักษ ปกปองและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ินและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา  84  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดาน
ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
มาตรา 69  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ  รับ
ราชการทหาร  เสียภาษีอากร  ชวยเหลือราชการ  
รับการศึกษาอบรม พิทักษ  ปกปอง และสบืสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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ราง กฎหมายรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ  พ.ศ. 2550 กฎหมายรัฐธรรมนูญท้ังฉบบั  พ.ศ. 2540 
         (1)  กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินโดยให
คํานึงถึงการใชที่ดินโดยใหคํานึงถึงสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น ๆ ตามหลักวิชาให
ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งผืนดิน ผืนน้ํา และจัดใหมี
ผังเมืองรวมที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมดังกลาว
โดยกําหนดมาตรฐานการใชอยางยั่งยืนดวยการให
ประชาชนในพื้นที่ที่มีผลกระทบตอนโยบายการให
ที่ดินนั้นรวมในการตัดสินใจดวย 
        (2)  ดําเนนิการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบการ
เกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธี
อ่ืน 
         (3)  จัดใหมีการวางผังเมือง  พัฒนา  และ
ดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชนตอการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ 
          (4)  จัดระบบการดูแลและการใชทรัพยากร
น้ําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม  รวมทั้งจดัหา
แหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้าํใชอยางพอเพยีงและ
เหมาะสมแกการเกษตร 
           (5) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตอิยางเปนระบบ  โดยให
ประชาชน  ชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจดัทําแผน
ดังกลาวดวย 
           (6)  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการสงวน  บํารุงรักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 
           (7)  สงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครอง
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ราง กฎหมายรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ  พ.ศ. 2550 กฎหมายรัฐธรรมนูญท้ังฉบบั  พ.ศ. 2540 
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาทีย่ั่งยืน      
โดยใหประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการดาํเนินงาน 
           (8)  ควบคุมและกําจดัภาวะมลพิษทีม่ีผลตอ
สุขภาพอนามยั  สวัสดิภาพ และคุณภาพชวีิตของ
ประชาชน 
 
มาตรา 216   เพื่อสงเสริมและรักษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี
อํานาจหนาทีต่ามที่กฎหมายบัญญัติ 
          กฎหมายตามวรรคหนึง่อยางนอยตองมี
สาระสําคัญดังตอไปนี ้
          (1)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
ที่อยูในเขตพืน้ที่ 
          (2)  การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขต
พื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมผีลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 
          (3)  การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิม
โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา 290  เพื่อสงเสริมและรักษาคณุภาพ
ส่ิงแวดลอม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี
อํานาจหนาทีต่ามกฎหมายบัญญัติ 
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี ้
(1)  การจดัการ การบํารุงรักษา และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
ที่อยูในเขตพืน้ที่ 
          (2)  การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขต 
พื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมผีลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 
          (3)  การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิม
โครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นที่ 

 
                 หากดูจากกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับก็ไดบัญญัติไวเชนเดียวกนักับหนาที่ของสวน
ทองถ่ินก็ถือเปนหนาทีห่ลักทีจ่ะตองปฏิบัตใิหเปนรูปธรรมได  แตทองถ่ินที่แข็งอยูในเมือง  เชน  เทศบาล  
อบจ.  ซ่ึงมีทั้งงบประมาณ  เครื่องมือและบุคลกรที่พรอมทั้งความรู  สวนทองถ่ินที่อยูหางไกลและออนแอ 
ขาดงบประมาณ  ขาดเครื่องมือ ขาดบุคลากรแตคลุกคลีอยูกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เชน  ภูเขา  ปา
ไม  แมน้ํา   เขามองตาปริบๆ  เพราะเขาไมไดรับรูส่ิงที่เขาทําไปวาผิดหรือถูก  หรือไปกระทบกับใครบาง 
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หากวาเขาผิดเขาควรจะปฏิบตัิอยางไรถูกจะถูกตอง  และสามารถอยูกบัสิ่งแวดลอมอยางไร การแกปญหา
ตองแกไปพรอมๆ กัน  กวาถ่ัวจะสุกงาก็ไหมหากชุมชนเขมแข็งการพฒันาก็งาย  
                 

 ปญหาที่ทองถ่ินประสบหนกัที่แกไมได  คือขยะมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลเพิ่งเกิดใหม
ไมมีโอกาสเตรียมสถานที่ที่จะกําจัดขยะมลูฝอยไดเลย  จะไปหาทีก่าํจัดก็จะถูกคัดคานทันที  ถึงจะนํา
วิธีการทางวิทยาศาสตรเขาใช มีการประกันความเดือดรอนอยางไรไมฟงเสียง   เรานําแนวคดิพูดคุย
ตอรองประชาชนจะไมฟงเสยีง  แมจะแบงกลุมแบงโซนก็ไมสามารถทําได   การใหการศึกษา การศึกษาดู
งานเพื่อนํามาแกไข   ดแูลวหลายครั้งก็ไมสําเร็จเพราะขาดงบประมาณ   มิหนําซ้ํางบไปดูงานกห็มดไป   
                                                                                                                                                                     
                 การศึกษาก็เปนสวนหนึ่งทีจ่ะตองฝากไว     ในหลักสูตรและตองนําไปศกึษาจากสภาพทีเ่ปน
จริง  หากเขารูเขาจะแกปญหาเพื่อตนเองเพื่อบุตรหลาน  เพื่อสังคม  ภาพเหตกุารณจริงซึ่งกลายเปน
ประวัติ นํามาแสดงบอยๆ เพื่อการเรียนรู 

                           
 
 
  


