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หลกัการและเหตุผล 

ทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 เป็นการสร้างภูมิคุม้กนั 

ในมิติต่างๆ ใหแ้ก่ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ โดยใชแ้นวคิดและทิศทาง 

การพฒันาประเทศสู่ความยัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใหค้วามส าคญั 

กบัการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทุกภาคส่วน ทั้งในระดบัชุมชน ระดบัภาค และระดบั 

ประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง เพื่อร่วมกนัก าหนดวสิัยทศัน์ 

และทิศทางการพฒันาประเทศ รวมทั้งร่วมจดัท ารายละเอียดยทุธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ 

"สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  ดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการ 

เปล่ียนแปลง"  พร้อมทั้งขยายการหาทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพ  จาก 3 ทุน  ทั้งทุนสังคม  

ทุนเศรษฐกิจ  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็น 6 ทุน  ไดแ้ก่  ทุนมนุษย ์ 

ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และทุนทาง 

วฒันธรรมมาใชป้ระโยชนอ์ยา่งบูรณาการและเก้ือกลูกนั โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญา 

เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัใหก้บัคนและสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ กา้วสู่สังคมและเศรษฐกิจ 

สีเขียวท่ีมีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยา่งย ัง่ยนืและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ประกอบกบั 

ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542 ไดก้  าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ีในการคุม้ครอง ดูแล 

และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีตามมาตรา 30(4) แผนการกระจาย 

อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยภายในปี พ.ศ. 2549 ไดก้  าหนดการจดัสรร 



ภาษีอากรและเงินอุดหนุน และรายไดอ่ื้นใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

คิดเป็นสัดส่วนต่อรายไดข้องรัฐบาลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสามสิบหา้ เพื่อใหส้อดคลอ้ง 

เหมาะสมกบัภารกิจอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ในการจดัท าแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 - 2559 ไดมี้การศึกษา และน า 

ผลการศึกษา การวเิคราะห์และประเมินผลในเร่ืองต่างๆ มาใชป้ระกอบการยก (ร่าง) แผน 

จดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว เช่น การศึกษาการจดัล าดบัความส าคญัของสถานการณ์ 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ โดยการส ารวจทศันคติของประชาชน 

และการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550 - 2554 และกรอบแนวคิด ทิศทาง ของแผนจดั 

การคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 - 2559 เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 โดยมุ่งหวงัใหแ้ผนทั้ง 2 ฉบบัถูกผลกัดนัไปสู่การ 

ปฏิบติัในทิศทางท่ีสอดคลอ้ง ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั ท าใหก้ารบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มของประเทศด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและมุ่งสู่เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

บทวเิคราะห์ / แนวคดิ / ข้อเสนอ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ใช่ส่ิงใหม่ในสังคมไทย หากนบัยอ้นเวลาไป สุขาภิบาล 

ท่าฉลอม จงัหวดัสมุทรสาครถือเป็นองคก์รปกครองทอ้งส่วนถ่ินรูปแบบแรก ส่วนเทศบาล 

ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2476 อยูคู่่กบัสังคมไทยมา 79 ปี ถึงแมว้นัน้ีมีการยบุเลิกสุขาภิบาลไปแลว้ 

แต่กแ็สดงใหเ้ห็นวา่การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสังคมไทยมีประวติัความเป็นมายาวนาน

พอควร รวมทั้งมีรูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีหลากหลายมากข้ึน ประกอบดว้ย 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เมืองพทัยา กรุงเทพมหานคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มกไ็ม่ใช่เร่ืองใหม่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การดูแล 

รักษาความสะอาดทางน ้าทางบก การจดัเกบ็และก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู จดัใหมี้ส้วม 

สาธารณะ จดัใหมี้น ้าสะอาด สวนสาธารณะและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ จดัใหมี้การสาธารณสุข 



ขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น และการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม ภารกิจเหล่าน้ีเดิมถูกมองวา่เป็นงาน 

แม่บา้นและเป็นงานเลก็ๆ นอ้ยๆ จึงท าใหบ้ทบาทและความส าคญัขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ินลดนอ้ยไปดว้ย       หากแต่ส่ิงท่ีใหม่ส าหรับสังคมไทย คือ การใหค้วามส าคญักบั 

ส่ิงแวดลอ้ม  บทบาทและความส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โดยเฉพาะในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

เม่ือทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกลายเป็นวาระแห่งโลกตั้งแต่ทศวรรษ 1980  

ความห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นประเดน็หลกัในแวดวงวชิาการ 

ประชุมนานาชาติ และการบริหารประเทศ ความเส่ือมโทรมและความสกปรกท่ีเป็นพิษ

ของส่ิงแวดลอ้มไดก้ลายเป็นปัญหาใหญ่ เก่ียวกบัความตายหรือความอยูร่อดของมนุษยชาติ  

สังคมไทยตระหนกัชดัวา่ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ

อนามยัและคุณภาพชีวติ 

การปกครองทอ้งถ่ินไทยกเ็ช่นกนั ไดรั้บความสนใจมากในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา  

โดยเฉพาะหลงัมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ท่ีส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูประบบการ 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในหลายดา้น เช่น ในเร่ืองโครงสร้าง ส่งผลใหมี้การยบุองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบสุขาภิบาล และยกฐานะสุขาภิบาลเดิมเป็นเทศบาลต าบล ดา้นการบริหาร 

บุคคล มีการปรับปรุงใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอิสระในการบริหารงานบุคคลมากข้ึน 

โดยตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ในดา้นการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนกเ็ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบมากยิง่ข้ึน  

ดว้ยการตระหนกัของสังคมถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเก่ียว 

ขอ้งกบัสุขอนามยั ความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติ ส่งผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

ความส าคญัในกรอบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ขณะท่ีรัฐธรรมนูญฉบบั 

ปัจจุบนัมีทิศทางชดัเจนในการมอบหมายใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นองคก์รหลกั

ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครอง



ส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดประชาชนมากท่ีสุด จึงยอ่มรู้และเขา้ใจสภาพปัญหา

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนเลง็เห็นถึงความจ าเป็นและความตอ้งการ

ของประชาชนในเขตพื้นท่ีเป็นอยา่งดี ประกอบกบัความเป็นนิติบุคคล จึงท าใหมี้ความ

เป็นอิสระในการด าเนินงานและการตดัสินใจภายใตก้รอบกฎหมาย นอกจากน้ี องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ยงัมีศกัยภาพในดา้นงบประมาณและมีปฏิสัมพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน 

จึงสามารถจดัท าแผนงาน / โครงการเพื่อการพฒันาและสามารถสร้างความร่วมมือกบั

ชุมชนไดอ้ยา่งดี  ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงมีศกัยภาพสูงและควรมีบทบาท

ส าคญัในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหป้ระสบผลสมัฤทธ์ิอยา่ง

มีประสิทธิภาพ   อยา่งไรกดี็ในระยะท่ีผา่นมา พบวา่แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญัและมุ่งเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั  ดงันั้น 

จึงจ าเป็นตอ้งผลกัดนัและขบัเคล่ือนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดใ้หค้วามส าคญั แผนงาน/ 

โครงการดา้นอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ทั้งน้ีในการท่ีจะขบั 

เคล่ือนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มไดเ้ตม็ศกัยภาพตามภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนอยา่งมีประสิทธิภาพ   จึงมีขอ้ 

เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.ปรับวธีิคิดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองสลบัซบัซอ้นหลากหลายมิติ       การคิดแกปั้ญหาตอ้งวเิคราะห์อยา่ง 

ครอบคลุม  ไม่แกปั้ญหาตามอาการหรือแยกส่วน    การวดัผลส าเร็จการจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจะเนน้เฉพาะประสิทธิภาพและประสิทธิผลคงไม่พอ จ าเป็นตอ้ง 

ค านึงถึงความยัง่ยนืและการพึ่งตนเองของชุมชนเป็นส าคญัดว้ย 

              2.ปรับเปล่ียนวธีิการท างาน องคก์รปกครองทอ้งส่วนถ่ินตอ้งปรับปรุงวธีิการท า 

งานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล คือ การมีระบบการบริหารท่ีคล่องตวั กะทดัรัด มีความโปร่งใส 

 



เปิดเผยส่งเสริมและใหอ้  านาจแก่ประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร 

ทอ้งถ่ินดว้ย 

             3.เจตจ านงทางการเมืองจากผูน้  าขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนให ้

องคก์รปรับเปล่ียนวธีิคิดและวธีิการท างาน โดยผูน้  าตอ้งตระหนกัวา่ความยัง่ยนืของชุมชน 

คุณภาพชีวติท่ีดีของลูกหลาน  และอนาคตของโลกใบน้ีมีความส าคญักวา่ผลเลือกตั้งคร้ัง 

ต่อไป และน่ีคือความทา้ทายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในบทบาทใหม่ดา้นการจดั 

การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4.ควรจดัท าแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั ระยะ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 

ของจงัหวดั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และเป็นรูปธรรม มีงบประมาณสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 

5.ควรเสริมสร้างขีดความสามารถองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการจดัฝึกอบรม 

เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัท าแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ิน 

และศึกษาดูงาน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จดา้นการบริหารจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมสร้างทกัษะประสบ 

การณ์และส่งเสริมวสิัยทศัน ์

6.ส่งเสริมและประสานผลกัดนัให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินท่ีชดัเจน และเป็นรูปธรรม มีงบประมาณ 

สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง และการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

7.จดัประกวดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการบริหารจดัการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างแรงจูงใจและยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 

 

 



8.ส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วน 

ร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ภายใตห้ลกัการ พื้นท่ี ภารกิจ 

และการมีส่วนร่วม 

             9.สร้างเครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขยาย 

ผลใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหมี้การด าเนินงานดา้น 

การวางแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินท่ีมีการบูรณาการเขา้ 

กบัการพฒันาในพื้นท่ี ควบคู่กบัการมีส่วนร่วมของภาคีทุกฝ่ายอยา่งแทจ้ริง    และด าเนิน 

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามแผน โดยใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบั 

ทอ้งถ่ิน และผลกัดนัใหมี้การเสนอแผนงานโครงการภายใตแ้ผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มดงักล่าว เป็นแผนปฏิบติัการรายปีในการจดัตั้งงบประมาณในส่วนของทอ้งถ่ิน 

ด าเนินการเอง และเสนอขอรับการสนบัสนุนจากแหล่งงบประมาณส่วนกลาง และจงัหวดั 

รวมถึงจดัเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งเครือข่าย 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มใน 

พื้นท่ี โดยเช่ือมประสานบูรณาการยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กบัยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2.ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั สามารถพฒันารูปแบบและ 

องคค์วามรู้ในการวางแผนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัทอ้งถ่ินท่ี 

สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาพื้นท่ี ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม และความตอ้งการของ 

พื้นท่ีส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนใหเ้กิดการด าเนินงานจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มในระดบัทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



 3.มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงาน 

 ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัจงัหวดัและ 

สามารถลดความขดัแยง้ทางสังคม 

 4.ประชาชนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเขา้ใจ ต่ืนตวัและตระหนกัถึงสิทธิท่ีพึงได ้

รับจากหน่วยงานภาครัฐ 

 5.เกิดระบบการท างานร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินเขา้ใจภาระกิจของตนเอง 

 6.จ  านวนเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มลดลง 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1.ร้อยละ 80 ของจ านวน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีแผนงาน/โครงการและ

สนบัสนุนงบประมาณดา้นการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 2.ร้อยละ 80 ของจ านวน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ี

เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

  

           ลงช่ือ.................................................ผูเ้สนอแนวคิด / วธีิการ 

                                                         (นายเกษมพล  วรรณพงศ)์ 

                                                                  ผูเ้สนอแนวคิด 


