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การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทยในอดีตท่ีผา่นมา กล่าวได้
วา่เป็นการพฒันาท่ีมุ่งเน้นดา้นเศรษฐกิจเป็นหลกั ส่งผลให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการพฒันาท่ี
ไม่สมดุลและไม่ย ัง่ยืน ดว้ยเหตุน้ีจึงน าไปสู่การแสวงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไดแ้ก่ การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีธรรมาภิบาล งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงเสนอแนวทางในการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบัผูมี้ส่วนได้
เสีย ผลการศึกษาพบวา่ เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึงความตอ้งการของ
ประชาชนและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั โดยน าตน้ทุนของทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางสังคม 
ตน้ทุนทางทรัพยากร และตน้ทุนทางวฒันธรรม มาประยุกต์ในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยไดรั้บ
ความร่วมมือและการยอมรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เทศบาลต าบลศรีธาตุยึดหลกัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 7 หลกัการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ความย ัง่ยืน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เทศบาลต าบลศรีธาตุมีความโดดเด่นและประสบ
ความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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The management of the natural resources and the environment in Thailand in the past 
was carried out in order to support economic development. This led to environmental problems 
due to unbalanced and un-sustainable development. As a result, methods for efficiently solving 
these environmental problems were sought. One of the solutions was good governance in 
environmental management. The present qualitative research aimed at studying good governance 
in environmental management, the problems and obstacles, and proposing approach to promote 
good governance in environmental management for the local authority in Seetart municipality, 
Udonthani. Data were collected via in-depth interviews with stakeholders. The results showed 
that in managing the environment, the Seetart municipality placed emphasis on the people’s needs 
and the public’s benefits.  The local capital including social capital, resource capital, and cultural 
capita was applied to the environmental management. The Seetart municipality received good 
cooperation and acceptance from the people, as they conformed to the seven principles of good 
governance: equity, integrity, transparency, public participation, accountability, efficiency and 
effectiveness, and sustainability.  These principles in turn helped make the Seetart municipality an 
outstanding local authority as well as a highly-successful organization in terms of environmental 
management. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญั 
  
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มมากข้ึน ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติก็ขยายวงกวา้งและทวีความรุนแรงข้ึนเช่นเดียวกนั โดยอาจจะ
กล่าวได้ว่าเกิดจากการพฒันาและการบริหารจดัการท่ีไร้ประสิทธิภาพซ่ึงพบเห็นได้ในหลาย
ประเทศทัว่โลก ทั้งการท าลายชั้นโอโซน การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างมลพิษ
จนเกินขีดความสามารถในการยอมรับได้ของส่ิงแวดล้อม (Carrying Capacity) ในประเทศไทย
ความเหล่ือมล ้ าและความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร การขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมซ่ึงน าไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มคนในพื้นท่ีกับ
เจ้าของโครงการพฒันา ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นโดยเฉพาะระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและกลุ่ม
ผลประโยชน์ ปัญหาเหล่าน้ีส่งผลให้ประชาชนไม่ไวว้างใจการบริหารงานของภาครัฐ ดงัจะเห็นได้
จากการประทว้งในโครงการพฒันาขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น โครงการเข่ือนปากมูล โครงการ
เข่ือนแม่วงก์ โครงการโรงไฟฟ้าหินกรูด-บ่อนอก โครงการท่าเรือน ้ าลึกปากบารา เป็นตน้ อนัเป็น
ผลสืบเน่ืองจากการพฒันาท่ีไม่สอดคล้องกบัหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีได้ระบุว่าตอ้งมุ่งเน้นความ
สมดุลในการพฒันาทั้งสามดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

การเพิ่มข้ึนของปัญหาการพฒันาอยา่งไม่ย ัง่ยนืดงักล่าวน าไปสู่การศึกษาเพื่อแกปั้ญหาอยา่ง
จริงจงัและมีประสิทธิภาพซ่ึงองคก์รระหวา่งประเทศ ทั้งองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations)
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ธนาคารโลก 
(World Bank) ธนาคารพฒันาแห่งเอเชยั (Asian Development Bank: ADB) และอีกหลายองคก์ร มี
ความเห็นตรงกันว่าต้องให้ความส าคัญกับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
โดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอรัปชั่นและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของภาครัฐไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งแก้ไขท่ีระบบการบริหารงานและจริยธรรมในการ
ท างาน คือต้องมีระบบและการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือท่ีเรียกว่า “ธรรมาภิบาล (Good 
Governance)” (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2546) 
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ประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพเช่นกนั โดยระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าคือการ
บริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีเป็นแนวทางส าคญัในการจดัระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐภาค
ธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกนัได้
อย่างสงบสุขมีความรู้รักสามคัคีเป็นพลงัก่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนและเป็นส่วนเสริมความ
เขม้แขง็หรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศเพื่อบรรเทาป้องกนัหรือแกไ้ขเยียวยาภาวะวิกฤตภยนัตรายท่ี
หากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอนัเป็น
คุณลักษณะส าคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสอดคลอ้งกบัความเป็นไทยรัฐธรรมนูญและกระแสโลกยุคปัจจุบนั
(สุดจิต นิมิตกุล, 2543)  

ปัจจุบนัธรรมาภิบาลถือเป็นหลกัการส าคญัในการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นอกจากด้ านการปกครองแล้ว ย ัง มีความส าคัญในด้ านการจัดการ ส่ิ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงการน าหลกัธรรมาภิบาลเขา้มาใชใ้นกระบวนการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มโดย
อาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รับผิดชอบ บ ารุงรักษา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและประชาชนในการ
ร่วมกนัปกป้องส่ิงแวดลอ้ม การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเป็นธรรม นอกจากน้ีการตรวจสอบ
และการควบคุมการด าเนินงานในโครงการพฒันาต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไป
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและมีคุณธรรม ลดความขดัแยง้และปัญหาต่าง ๆ ท่ีอาจจะตามมา อีกทั้ง
การตรวจสอบการจดัสรรงบประมาณสู่ทอ้งถ่ินในการจดัการส่ิงแวดลอ้มยงัสามารถเกิดข้ึนไดโ้ดย
โปร่งใส  

โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นการปกครองท่ีเกิดจากรูปแบบการปกครองแบบ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงในประเทศไทยแบ่งการบริหารประเทศออกเป็น 3 ส่วน 
เรียกว่าการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงคือการให้ราษฎรมีอ านาจในการปกครองตนเอง ตดัสินใจเลือกผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของ
ตนเอง และตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นสาธารณะของทอ้งถ่ินด้วยตนเอง จึงเป็นการ
ปกครองโดยประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ในปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทยมี 
5 รูปแบบ แบ่งออกเป็นรูปแบบทัว่ไป 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล และรูปแบบพิเศษ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
(สนิท จรอนนัต,์ 2549)  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการปกครองท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพื้นฐานของประชาชน ตั้งแต่เร่ืองทะเบียนราษฎร์ การให้บริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน การปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งบริหารจดัการอยา่งมี
ธรรมาภิบาล เพื่อน าไปสู่การปกครองท่ีมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม จึงจะถือได้ว่าเป็นการ
บริการบ้านเมืองท่ีดี โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งได้น าหลกัธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางในการบริหารงานขององคก์รในดา้นต่าง ๆ  

เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกแห่งหน่ึงท่ีมี
ความโดดเด่นในการน าแนวทางธรรมาภิบาลมาประยุกตใ์ช้กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน
เพื่อให้เกิดการพฒันาและความย ัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม ดงัจะเห็นได้จากเทศบาลต าบลศรีธาตุได้
ร่วมกับประชาชนจดัท าโครงการบริหารจดัการขยะควบคู่การพฒันาส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืนสู่
ห้องเรียนธรรมชาติ “บวร” โดยการสร้างความตระหนักและความพึงพอใจในอตัลกัษณ์ของการ
ด าเนินชีวิตแบบวิถีชุมชนคนพื้นเมืองอีสาน เกิดเป็นห้องเรียนธรรมชาติ จนไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
จากการประกวดในโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีท่ี 9 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่าง บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั และมูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย 
นอกจากน้ียงัได้รับรางวลักิจกรรมดีเด่น “ลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเมือง” ภายใต้
โครงการลดเมืองร้อนดว้ยมือเรา ปีท่ี 3 อีกดว้ย  

ผูว้ิจยัจึงเลือกเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เป็นพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงการศึกษาน้ีมุ่งเน้น
การด าเนินงานในการการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาล ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงาน รวมถึงแนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนในจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อน าไปสู่การจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
ย ัง่ยนื คือ ท าใหส้ังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจพฒันาไปไดด้ว้ยดี 

1.2  ค ำถำมกำรวจิัย 

  
1.2.1 การด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เป็นอยา่งไร 
1.2.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เป็น
อยา่งไร 
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1.2.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน เป็นอยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

1.3.1   เพื่อศึกษาการด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 

1.3.2   เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลใน
การจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดั
อุดรธานี 

1.3.3   เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
จงัหวดัอุดรธานี 
 

1.4  ขอบเขตกำรวจิัย 
 

1.4.1   ขอบเขตด้ำนเนือ้หำสำระ 
การวจิยัน้ีมีขอบเขตดา้นเน้ือหาสาระ คือ ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อศึกษาว่าการด าเนินงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
หลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแนวทางส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยท าการศึกษาและวิเคราะห์ใน 7 ดา้น คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม 
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และหลกัความย ัง่ยนื 

 
1.4.2   ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 
ขอบเขตดา้นสถานท่ีของงานวจิยัน้ี คือ เขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี  
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1.4.3   ขอบเขตด้ำนประชำกร 
1.4.3.1  ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
1.4.3.2  ผูน้  าชุมชนในเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
1.4.3.3  ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
1.4.3.3  นกัวชิาการ หน่วยงานส่วนกลาง และองคก์รเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

 
1.4.4   ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 รวมทั้งส้ิน 8 เดือน 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.5.1 ทราบถึงการด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 1.5.2 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 1.5.3 ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิ
บาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 

1.6  นิยำมศัพท์ 
 

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม หมายถึง การจดัการเพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างย ัง่ยืน โดยให้มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ และต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
เหมาะสม เป็นการพฒันาท่ีควบคู่กับการอนุรักษ์ โดยใช้ความรู้ทั้ งด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
สังคมศาสตร์ และความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม เพื่อด ารงรักษา
ทรัพยากรและความสมดุลของส่ิงแวดลอ้มใหค้นรุ่นต่อ ๆ ไปมีใชอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ธรรมำภิบำล หมายถึง แนวทางในการจดัระเบียบให้สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนไดอ้ยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข โดยผา่นระบบท่ีโปร่งใสมีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสามารถตรวจสอบการท างานได ้ซ่ึงสามารถน าไปใช้ไดก้บัทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง การ
บริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ินโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้ง ยติุธรรม ชอบดว้ยกฎหมายและคุณธรรม มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี
ความย ัง่ยนื และเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเป็นธรรม มี
การบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด ถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

หลกัคุณธรรม หมายถึง การปฏิบติังานโดยยดึหลกัของความถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตย ์อดทน 
ขยนัหมัน่เพียร มีความจริงใจ มีระเบียบวนิยั มีจรรยาบรรณ 

หลักความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ทั้งในแง่ของการให้ขอ้มูลท่ี
เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นโดยง่าย 
อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีได ้

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการตดัสินใน เช่น การท าประชาพิจารณ์ การไต่สวนสาธารณะ การลงประชามติ เป็นตน้ 

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบติังานโดยมีความตระหนกัถึงสิทธิและหน้าท่ีของ
ตน มีความรับผิดชอบต่อทอ้งถ่ิน เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติังาน 

หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง การปฏิบติังานโดยการบริหารจดัทรัพยากร
อยา่งคุม้ค่า ใชเ้วลานอ้ย ผลงานมีความถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด 

หลกัความยัง่ยนื หมายถึง การบริหารจดัการให้เกิดความสมดุล 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและมีการอนุรักษอ์ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 
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บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎี บทความ เอกสารทางวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดและประเด็นการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงประเด็น
ในการทบทวนวรรณกรรมมีดงัน้ี 

2.1  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.2  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.3  ธรรมาภิบาล 
2.4  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
2.5  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  การจัดการส่ิงแวดล้อม 

 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัมากในการดูแลรักษาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ให้มีการใชอ้ยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด และมีทรัพยากรคงเหลือไวใ้ห้กบัคนรุ่นหลงั 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันล้วนเกิดจากการจัดการอย่างไม่ เหมาะสม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพฒันาในสัดส่วนท่ีไม่สมดุลกบัระยะเวลาการฟ้ืนคืนของธรรมชาติ การ
เพิ่มจ านวนของประชากรท่ีมากเกินไป จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ดงันั้นจึงมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัเพื่อจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มในเขตพื้นท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาควบคู่ไปกบั
การมีส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน โดยในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึง ความหมายของการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม หลกัการของการจดัการส่ิงแวดลอ้มและแนวทางในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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2.1.1  ความหมายของการจัดการส่ิงแวดล้อม 
นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมได้อธิบายความหมายของการจดัการส่ิงแวดล้อมไวอ้ย่าง

หลากหลาย ดงัน้ี 
อ านาจ เจริญศิลป์ (2543) ได้อธิบายว่า การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

หมายถึง การด าเนินการต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสามารถเอ้ืออ านวยให้มวลมนุษยมี์ใชต้ลอดไปโดยมิขาดแคลน
และมีปัญหาใด ๆ  

เกษม จนัทร์แกว้ (2544) อธิบายวา่ การจดัการส่ิงแวดลอ้มหมายถึงกระบวนการด าเนินการ
อยา่งมีระบบในการจดัการให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ดว้ย
การสร้างกลไกควบคุมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบส่ิงแวดล้อมเพื่อการมีใช้ในอนาคต
ตลอดไป  

จกัรพนัธ์ุ ปัญจะสุวรรณ (2545) ใหค้วามหมายไวว้า่ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงวิธีการ
ด าเนินการ และวิธีการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีด ารงอยูไ่ดน้าน
ท่ีสุด โดยการป้องกนั การรักษา และแกไ้ขปรับปรุง ให้ส่ิงแวดล้อมคงสภาพท่ีดีดงัเดิมหรือดีข้ึน
กวา่เดิม 

สวสัด์ิ โนนสูง (2546) อธิบายวา่ การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นการหาแนวทางใชท้รัพยากรให้
เกิดประโยชน์แก่มนุษยม์ากท่ีสุดโดยไม่ก่อปัญหาส่ิงแวดล้อม มีแผนงานและประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนเขา้ใจตรงกนั 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2547) ใหค้วามหมายของการจดัการส่ิงแวดลอ้มวา่ คือการด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบต่อเน่ือง ในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี ท าให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุณค่าและย ัง่ยืน 
และมีการควบคุมป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษหรือลดมลพิษใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

ประยรู วงศจ์นัทรา (2554) กล่าววา่ การจดัการส่ิงแวดลอ้มคือกระบวนการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการอยา่งมีระบบแบบแผนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการสร้าง
กลไกควบคุมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการมีใชใ้นอนาคตตลอดไปและ
มีความย ัง่ยนื 

บญัหยดั โยทะกา (2556) สรุปความว่าการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงการเตรียมแผน 
วางแผน จดัสรร ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงกระท าการหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อการควบคุม ดูแล
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท าให้ส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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จากแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้นจึงพอจะสรุปไดว้า่ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นการจดัการ
เพื่อใหมี้ทรัพยากรใชอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้และ
ตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ เหมาะสม เป็นการพฒันาท่ีควบคู่กบัการอนุรักษ ์โดยใชค้วามรู้ทั้ง
ดา้นวิทยาศาสตร์และดา้นสังคมศาสตร์ และความรู้ความเขา้ใจเร่ืองความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อด ารงรักษาทรัพยากรและความสมดุลของส่ิงแวดลอ้มให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปมีใชอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

 
2.1.2  หลกัการของการจัดการส่ิงแวดล้อม 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มสามารถน าหลกัการอนุรักษวิทยามาประยุกต์ใช้ในลกัษณะต่าง ๆ 
โดยหลกัการของการอนุรักษวิทยามีทั้งหมด 8 ขอ้ ไดแ้ก่ การใช้แบบยัง่ยืน การเก็บกกั การรักษา
และซ่อมแซม การฟ้ืนฟู การพฒันา การป้องกนั การสงวน และการแยง่เขต ซ่ึงสามารถอธิบายพอ
สังเขปไดด้งัน้ี (เกษม จนัทร์แกว้, 2544) 

1) การใชแ้บบยัง่ยืน หมายถึง การมีใช้ตลอดเวลาท่ีมนุษยต์อ้งการ โดยค านึงถึง
การสร้างศกัยภาพของส่ิงแวดลอ้มและค านึงถึงการควบคุมกิจกรรมมนุษย ์ซ่ึงหมายถึงการควบคุม
หลกัการและวธีิการปฏิบติัการใช ้การน าเคร่ืองมือและอุปกรณ์มาใชร้วมถึงการควบคุมเวลา สถานท่ี
และพลงัท่ีใชใ้หเ้กิดปฏิบติัการดว้ย 

2) การเก็บกกั หมายถึง เก็บทรัพยากรและหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีมีเหลือใช ้เอาไวใ้ช้
ในคราวจ าเป็นหรือเม่ือมีภาวะขาดแคลน 

3) การรักษาและซ่อมแซม หมายถึง การดูแลรักษาหรือซ่อมแซมให้ส่ิงแวดลอ้ม
นั้นอยูใ่นสภาวะปกติ ทั้งโครงสร้างและการท างานหรือหนา้ท่ีในระบบ 

4) การฟ้ืนฟู หมายถึง การท าใหส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมคืนกลบัสู่สภาพปกติทั้ง
โครงสร้างและบทบาท โดยอาจเป็นการฟ้ืนฟูโดยธรรมชาติหรือการฟ้ืนฟูดว้ยเทคโนโลยขีองมนุษย ์

5) การพัฒนา หมายถึง การด าเนินการท่ีอาศัยภาวะปกติเป็นฐานแล้วใช้
เทคโนโลยช่ีวยใหเ้กิดการท างานของส่ิงแวดลอ้มใหดี้หรือมากกวา่ปกติ 

6) การป้องกนั หมายถึง ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างและ
บทบาทของระบบ โดยท าใน 2 ลกัษณะ คือ ป้องกนัก่อนมีการท าลายและป้องกนัการเกิดภยัซ ้ าซาก 

7) การสงวน หมายถึง การกระท าเม่ือแน่ชดัว่ามีการสูญเสียแบบสมบูรณ์ เช่น 
การสงวนสัตวป่์า การสงวนอาชีพ เป็นตน้ 
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8) การแบ่งเขต หมายถึง การก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น เขตป่า
สงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตปลอดฝุ่ น เป็นตน้ เน่ืองจากการสงวนอาจไม่ให้ประสิทธิภาพมากนกั
หรือมีความตอ้งการใหพ้ื้นท่ีตรงนั้นเพื่อกิจการเฉพาะดงักล่าว 

วธีิการท่ีกล่าวมานั้นสามารถน ามาใชท้ั้งหมดหรือน ามาใชเ้ฉพาะเร่ืองก็ได ้ซ่ึงตอ้งพิจารณา
จากปัญหาส่ิงแวดลอ้มว่ามีวิธีการใดท่ีเหมาะสมจะน ามาแกปั้ญหานอกจากหลกัการอนุรักษวิทยา
แลว้ ยงัมีหลกัในการก าหนดเพื่อจดัการส่ิงแวดลอ้มไว ้3 ประการ ดงัน้ี (เกษม จนัทร์แกว้ 2544)  

1) การก าหนดชนิดหรือประเภทและขอบเขตของส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์ โดยอาศยัพื้นฐานสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้มซ่ึงมีจุดเด่นเพื่อการสร้างรูปแบบการ
จดัการเป็นตวัน าแนวคิดในการก าหนดชนิดหรือประเภท กลุ่ม ระบบย่อย ระบบส่ิงแวดลอ้มและ
การก าหนดขอบเขต ซ่ึงตอ้งมีการส ารวจแจงนบัทรัพยากร เพื่อจะไดท้ราบวา่มีส่ิงแวดลอ้มประเภท
ใดบา้ง ปริมาณ สัดส่วน การกระจายตวั ความหนาแน่น เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดชนิดหรือ
ประเภท ขอบเขตและบริเวณท่ีมี รวมถึงเพื่อการสร้างแบบจ าลอง 

2) การก าหนดกิจกรรมเพื่อสนองการคงสภาพและหรือสร้างศกัยภาพความย ัง่ยืน
ของส่ิงแวดล้อม ขั้นตอนน้ีจะท าให้ทราบว่าส่ิงแวดล้อมท่ีจะจดัการนั้นมีความอุดมสมบูรณ์หรือ
เส่ือมโทรมอย่างไร ปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพื่อน าไปสู่การก าหนดกิจกรรมการจดัการซ่ึง
ส่งผลต่อความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม โดยตอ้งมีรูปแบบการจดัการเฉพาะส่ิงแวดลอ้มและตอ้งเป็น
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งดีดว้ย 

3) การควบคุมในการก าจดัหรือบ าบดัของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใช้
ทรัพยากร หลกัการน้ีมุ่งเน้นท่ีจะสร้างกิจกรรมควบคุมของเสียและมลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาก
หลกัการท่ี 1 หรือ 2 แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพ แต่คงไม่สามารถรักษาสภาพของส่ิงแวดล้อมให้มี
ศกัยภาพแบบยัง่ยืนได ้เพราะของเสียและมลพิษจะท าลายส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ ๆ และเส่ือมโทรม
ลงถา้ไม่มีมาตรการควบคุมในการบ าบดัและก าจดั 

โดยสรุป หลกัการในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นเหมือนเป้าหมายและการสร้างกรอบของ
การท างานเพื่อไปถึงเป้าหมาย ซ่ึงจะหาหนทางเพื่อท าใหส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเส่ือมโทรมไดรั้บการฟ้ืนฟูจน
เขา้สู่ภาวะสมดุล โดยการปรับปรุง บ าบดัและก าจดัมลพิษหรือผลกระทบท่ีส่งผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม
ใหห้มดไปหรือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อท าใหส่ิ้งแวดลอ้มมีความสมดุลและย ัง่ยนื 
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2.1.3 แนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการด าเนินการจดัการส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงจ าเป็นอีกประการหน่ึงของการจดัการ

ส่ิงแวดล้อม เพื่อช่วยให้การจดัการส่ิงแวดลอ้มได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลกั คือ ระบบส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร ความรู้เบ้ืองตน้ในการก าหนด
แผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

2.1.3.1 ระบบส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
แนวทางการด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นการวางแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้น

มีประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาดงัน้ี (เกษม จนัทร์แกว้, 2544; ประยรู วงศจ์นัทรา, 2554) คือ  
1) ทรัพยากรท่ีน าออกจากระบบส่ิงแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ ฯลฯ 

ตอ้งค านึงถึงการทดแทนทรัพยากรแบบมีตลอดไปหรือแบบยัง่ยืน คือ การฟ้ืนคืนสภาพของระบบ
ส่ิงแวดล้อมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการทดแทนได้อย่างต่อเน่ืองและมีตลอดไป (Sustainable Yield) 
พิจารณาจากวามสามารถการเกิดข้ึนทดแทนของทรัพยากร เทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้ตอ้งเหมาะสม
ไม่ท าให้เกิดปัญหา ในกรณีท่ีทรัพยากรชนิดใช้แล้วหมดไปหรือไม่สามารถทดแทนได้ เช่น 
ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ ตอ้งมีการใชท่ี้เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

2) ทรัพยากรท่ีน าเขา้ในระบบส่ิงแวดลอ้ม ผลจากการน าทรัพยากรจาก
นอกระบบมาใช้มีผลท าให้เกิดปนเป้ือนของส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาเข้าสู่ระบบ เกิดเป็นมลพิษ
ส่ิงแวดล้อมและอาจมีของเสียตามสมรรถนะความมีได้ ความสามารถในการฟ้ืนสภาพ และการ
ยืดหยุ่นทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ประชากร ตอ้งพิจารณาไม่ให้หนาแน่นเกินสมรรถนะความมีพอได้
ของสังคมนั้น ๆ ดงันั้นการอพยพยา้ยถ่ิน หรือการแสวงหางานท าในเมืองตอ้งไม่มากเกินไป หรือ
ตอ้งไม่มากกวา่การยดืหยุน่ของระบบส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ เป็นตน้ 

3) ทรัพยากรท่ีใชภ้ายในระบบส่ิงแวดลอ้ม ระบบส่ิงแวดลอ้มบางระบบ
มีการใชเ้ฉพาะในระบบเท่านั้น ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งจดัการคือเฉพาะภายในระบบเท่านั้น ตอ้งทราบถึง
องคป์ระกอบ ปริมาณ พฤติกรรมของระบบ และความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เม่ือทราบขอ้มูล
แลว้จึงสามารถจดัการได ้ 

4) ทรัพยากรท่ีใช้รอบขา้งระบบส่ิงแวดล้อม ปัญหาอาจเกิดข้ึนได้จาก
มลพิษภายนอกซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบ ตอ้งมีการวางแผนก าจดัมลพิษจากภายนอกเพื่อป้องกนัมิ
ให้เข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดซ่ึงต้องใช้ความรู้และแผนอย่างลึกซ้ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรักษา
ระเบียบวนิยัของระบบของตนใหดี้ก่อนจึงช่วยสกดักั้นมิใหภ้ยัเขา้มาได ้
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2.1.3.2 ความรู้เบ้ืองตน้ในการก าหนดแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัการท่ีควรพิจารณาก่อนก าหนดแผนการจดัการส่ิงแวดล้อมสามารถสรุปได ้

ดงัน้ี (เกษม จนัทร์แกว้, 2544) 
1) ผูว้างแผนตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในระบบส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ วา่

เป็นระบบทางกายภาพ ระบบทางสังคม หรือระบบทางการบริหาร 
2) ผูว้างแผนตอ้งเขา้ใจถึงโครงสร้างองคป์ระกอบของระบบ (Structure) 

หน้า ท่ี  (Function) และสัดส่วนของผู ้ผ ลิต  (Producers) ผู ้บ ริโภค (Consumers) ผู ้ย่อยสลาย 
(Decomposers) และผูส้นบัสนุน (Supporters) วา่มีมากนอ้ยเพียงใดรวมถึงพฤติกรรมดว้ย  

3) ผู้วางแผนต้องตระหนักถึงสมรรถนะการยอมมีได้ (Carrying 
Capacity) ศกัยท์างชีวภาพ (Biotic Potential) ความทนทานทางส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Resistance) และความยดืหยุน่ทางชีวภาพ (Biotic Magnification)  

4) ผูว้างแผนตอ้งด าเนินงานอย่างเขา้ใจท่องแท ้และสามารถประยุกต์
องคป์ระกอบของระบบและหนา้ท่ีของระบบได ้

5) ผูว้างแผนตอ้งเขา้ใจนิเวศวทิยา หรือระบบส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรทั้งท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม และตอ้งหาทางป้องกนัหรือก าจดัของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ของระบบ 

6) ผูว้างแผนตอ้งเขา้ใจในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชท้รัพยากร 
7) ผูว้างแผนตอ้งด าเนินการแผนงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เหมาะสม

กบัทรัพยากรงบประมาณ เวลาและบุคลากรท่ีมีอย่างจ ากดั ไม่ขดัต่อวฒันธรรม ศีลธรรม ศาสนา 
และประเพณีอนังดงามของระบบส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ  

8) ผู ้ ว า ง แ ผ น ต้ อ ง ค า นึ ง ถึ ง ต้ น ทุ น ท า ง ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ใหเ้กิดความกระทบกระเทือนถึงการสร้างทดแทนหรือผลผลิตได ้โดยมี
ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา 3 ประการ คือ ประการแรก ตอ้งไม่เป็นส่ิงเกะกะรุงรัง ประการท่ีสอง ตอ้งไม่เป็น
ตวัต่อเหตุหรือตวัน าเช้ือโรค ประการสุดทา้ย ตอ้งไม่เป็นตวัเร่งปริมาณสารพิษในส่ิงแวดลอ้ม 

2.1.3.3 แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อจดัระเบียบการใชท้รัพยากรและป้องกนัความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพส่ิงแวดลอ้มตอ้งท าข้ึนอย่างเป็น
ระบบ โดยอาศยัหลกัการเชิงนโยบายและการวางแผน ดงัน้ี (ประยรู วงศจ์นัทรา, 2554)  

1)  การก าหนดแนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นนโยบายในการ
ปฏิบติั เป็นภาพรวมท่ีมีค าตอบถึงผลจากการจดัการส่ิงแวดล้อมในอนาคตและวิธีการไปสู่การ
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บรรลุผลส าเร็จ การก าหนดแนวคิดควรมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหมี้การผสมผสานแนวคิดของกลุ่มต่าง ๆ  

2)  นโยบายการจดัการส่ิงแวดล้อม เป็นการตดัสินใจของผูบ้ริหารใน
ขั้นตน้ เพื่อก าหนดแนวทาง หลกัเกณฑ์ท่ีจะน าไปก าหนดแนวทางปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและบรรลุ
เป้าประสงค ์ 

3)  การก าหนดวธีิเป็นการน านโยบายการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปใชป้ฏิบติั
ตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตอ้งก าหนดวิธีการวา่ท าอยา่งไร มีคณะท างานและผูรั้บผิดชอบ ก าหนด
ขอบเขต หนา้ท่ีและระยะเวลาท่ีแน่นอน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นแบ่งไดเ้ป็น 
5 ประเภท ไดแ้ก่ เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ เคร่ืองมือ
ทางสังคม เคร่ืองมือทางกฎหมาย และเคร่ืองมือทางการศึกษา  

4)  การจดัท าแผนงานหรือโครงการ ผูท่ี้รับผิดชอบในระดบัปฏิบติัการ
ตอ้งน าแผนแม่บทมาจดัท าแนวทางปฏิบติังานดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
อาจเป็นแผนระยะยาว หรือระยะสั้ นแล้วแต่โครงการ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ของแผนงานหรือ
โครงการ 

โดยสรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการต่าง ๆ ในการการด าเนินงานอยา่งมีระบบ
แบบแผนเพื่อจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยกลไกควบคุมและป้องกนัอนัตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีใช้ตลอดไปในอนาคตหรืออย่างย ัง่ยืน โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี 
และแนวทางต่าง ๆ มาประยุกตใ์ห้เขา้กบัระบบส่ิงแวดลอ้มนั้น ๆ เพื่อแสวงหาความสมดุลระหวา่ง
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี 
 

2.2 การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
  

กระบวนการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งบริหารจดัการ
อยา่งสมดุลทั้งการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงปัจจุบนัองคก์รระหวา่งประเทศ 
สถาบนัการเงินเพื่อการพฒันา ได้เพิ่มแรงกดดันด้านส่ิงแวดล้อมมากข้ึน ซ่ึงส่งผลต่อการวาง
นโยบายและแผนโครงการพฒันา ท าใหก้ารบริหารจดัการต่าง ๆ ตอ้งค านึงถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมาก
ข้ึน ในหัวข้อน้ีจะกล่าวถึง แนวคิดของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความหมายของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน 
หลกัการและวตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และการพฒันาท่ีย ัง่ยนืกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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2.2.1 แนวคิดของการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
แนวคิดเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) เกิดข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1972 

เม่ือองคก์ารสหประชาชาติจดัการประชุมสุดยอดวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์(The United Nations 
Conference on Human Environment) ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซ่ึงแสดงถึงจิตวิญญาณ
ร่วมของการประชุมนานาชาติคร้ังน้ีถึงความตระหนกัเร่ืองการท าลายส่ิงแวดลอ้มโดยมีหลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์รองรับ แต่อย่างไรก็ตามยงัยึดถือว่าส่ิงแวดล้อมเป็นสมบติัของมนุษย์ชาติและเป็น
วตัถุดิบเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท่ีประชุมเรียกร้องให้ทัว่โลกค านึงถึงผลกระทบจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากดัของโลก (Segschneider, 2002; จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม, 
2553) 

แนวคิดเร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเร่ิมแพร่หลายในรายงานปี ค.ศ. 1980 ซ่ึงร่วมกนัจดัท าโดย
สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  (International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources) โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Environment Program) และกองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ (World Wide Fund for Nature) ใน
ช่ือเร่ืองยุทธศาสตร์การอนุรักษ์โลก  (Strategy for World Conservation) ในปี ค.ศ. 1983 
สหประชาชาติได้จัดตั้ งคณะกรรมาธิการโลกในเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา  (World 
Commission on Environment and Development: WCED) เพื่อศึกษาการสร้างความสมดุลระหวา่ง
ส่ิงแวดลอ้มกบัการพฒันาปี ค.ศ. 1987 คณะกรรมาธิการดงักล่าวไดเ้ผยแพร่เอกสารจากการศึกษาท่ี
มีความส าคญัมากฉบบัหน่ึงช่ือวา่ “อนาคตของเราร่วมกนั (Our Common Future)” หรือรายงาน 
บรันด์แลนด์ (Brundtland Report) ซ่ึงตั้งตามช่ือของประธานคณะกรรมาธิการคือนางโกร ฮาร์เล็ม 
บรันด์แลนด์ (Gro Harlem Brundtland) นายกรัฐมนตรีประเทศนอร์เวยข์ณะนั้น สาระส าคญัของ
รายงานดงักล่าวคือ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” โดยเรียกร้องให้ชาวโลกเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตท่ี
ฟุ่มเฟือยเปล่ียนแปลงวิธีการพฒันาให้เป็นการพฒันาท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มค านึงถึงขอ้จ ากดัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและแสดงให้เห็นวา่มนุษยชาติสามารถท าให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได ้(จนัทนา 
อินทปัญญา, 2548)  

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดรั้บความส าคญัมากข้ึนเม่ือองคก์ารสหประชาชาติจดัให้มีการประชุม
สุดยอดระดบัโลกว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพฒันา (UN Conference on Environment and 
Development: UNCEN) หรือการประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศสหพนัธ์
สาธารณรัฐบราซิล ในเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 1992 การพฒันาท่ีย ัง่ยืนยงัคงเป็นสาระส าคญัหลกัของ
การประชุมน้ีรวมทั้งมีประเด็นปัญหาอ่ืนท่ีได้น าเสนอเขา้มาผลการประชุมคร้ังน้ีผูแ้ทนประเทศ
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 178 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ไดมี้การลงนามรับรองเอกสารส าคญั 5 ฉบบั
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คือปฏิญญาริโอว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา (The Rio Declaration on Environment and 
Development) แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ค าแถลงเก่ียวกบัหลกัการเร่ืองป่าไม ้ (Statement of 
Principles on Forests) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate Change) และอนุสัญญาว่าดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) (จนัทนา อินทปัญญา, 2548; จุฑาทิพ 
คลา้ยทบัทิม, 2553) และน าไปสู่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย (United Nations Convention on Combating Desertification) และคณะกรรมาธิการวา่
ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (United Nations Commission on Sustainable Development) (ส านกัความ
ร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ, ม.ป.ป.)  

ต่อมาในปี ค.ศ. 2002 องค์การสหประชาชาติได้จดัการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Summit on Sustainable Development: WSSD) หรือการประชุม Rio+10 ณ 
นครโจฮนัเนสเบิร์ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต ้เพื่อทบทวนความส าเร็จและความลม้เหลวของ
ประเทศต่าง ๆ ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 21 รวมถึงพันธกรณีของข้อตกลงและ
อนุสัญญาต่าง ๆ ท่ีเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยเร่ืองส่ิงแวดล้อมและการ
พฒันา (UN Conference on Environment and Development: UNCEN) หรือการประชุม Earth 
Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล ในปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อให้มีการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมในอนัท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยมีผลลพัธ์ Type I Outcome ได้แก่ ปฏิญญาโจฮนัเนสเบิร์ก (Johannesburg 
Declaration) และแผนการด าเนินงานโจฮนัเนสเบิร์ก (Johannesburg Plan of Implementation: JPOI) 
และ Type II Outcome ซ่ึงมีลกัษณะของความเป็นหุ้นส่วนหรือขอ้ริเร่ิม (Partnership/Initiatives) 
เสริมเติมจากขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลและในอีก 10 ปีต่อมา คือ ค.ศ. 2012 องคก์ารสหประชาชาติได้
จดัการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (United Nations Conference on Sustainable 
Development: UNCSD) หรือ RIO+20 เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม ค.ศ. 2012 จากมติท่ี A/RES/64/236 
ของท่ีประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) สมยัท่ี 
64 ให้จดัการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ. 2012 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล เพื่อให้ฝ่ายการเมืองร่วมกนัให้ค  ามัน่ต่อการด าเนินการดา้นการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนอีกคร้ัง และรับทราบความกา้วหนา้ในการด าเนินการและร่วมกนัแกปั้ญหา อุปสรรค
ของการด าเนินการ โดยครอบคลุม 2 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ การด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว
ในบริบทของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและแกไ้ขปัญหาความยากจน (Green Economy Within the Context 
of Sustainable Development and Poverty Eradication) และกรอบสถาบนัระหวา่งประเทศดา้นการ
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พฒันาท่ีย ัง่ยืน (Institutional Framework for Sustainable Development) (ส านกัความร่วมมือดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ, ม.ป.ป.) 
 

2.2.2 ความหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนื  
คณะกรรมาธิการโลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาไดนิ้ยามไวใ้น Brundtland Report 

ท่ีเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1987 วา่ “Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own need.” ซ่ึงแปล
เป็นไทยวา่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนืคือการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนัโดยไม่ท า
ใหส่ิ้งแวดลอ้มเสียหายหรือเส่ือมโทรม หรือท าใหท้รัพยากรธรรมชาติลดนอ้ยลงไป จนท าให้คนรุ่น
หลงั ในอนาคตซ่ึงก็มีความตอ้งการของเขาอยู่จะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาได้
เตม็ท่ี” (ฉตัรไชย รัตนไชย, 2553; จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม, 2553) 

ป.อ. ปยุตโต (2546) ไดแ้ปลความหมายจากนิยามขา้งตน้ไวใ้กลเ้คียงกนัว่า การพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ีสนองต่อความต้องการของปัจจุบนัโดยไม่ท าให้ประชาชนรุ่นต่อไปใน
อนาคตตอ้งประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการท่ีจะสนองความตอ้งการของเขาเอง 
และไดนิ้ยามการพฒันาท่ีย ัง่ยืนวา่ หมายถึงการพฒันาท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นบูรณาการ คือท าให้เกิดเป็น
องค์รวม หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมาประสานกบัครบองค์ และมี
ลกัษณะอีกอย่างหน่ึงคือมีดุลยภาพหรือพูดอีกนยัหน่ึง คือการท าให้กิจกรรมของมนุษยส์อดคลอ้ง
กบักฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นัน่ก็คือการก าหนดแนวทางการพฒันาจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้นมนุษย์
โดยให้คุณค่าทางวฒันธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

World Bank (1992) ให้ความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนวา่คือการพฒันาเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ประนีประนอมกบัการท าลายศกัยภาพของคนรุ่นต่อไป 
ในการพฒันาตัวเขาเองได้ด้วย กล่าวคือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือการรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีไว ้
เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มเป็นเสมือนมรดก ท่ีจะส่งทอดใหแ้ก่รุ่นลูกรุ่นลูกหลาน เพื่อใชใ้นการพฒันาใน
รุ่นเขา 

ฉตัรไชย รัตนไชย (2553) ตีความว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึงการพฒันา (ทางเศรษฐกิจ
และสังคม) ท่ีไม่ใช้ทรัพยากรและท าลายคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จนถึงระดบัท่ีท าให้สมรรถนะของ
อนุชนรุ่นหลงัในอนัท่ีจะพฒันา (เพื่อคุณภาพชีวติท่ีทดัเทียมปัจจุบนั) ลดลง 

จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม (2553) สรุปความวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึงการพฒันาท่ีสนอง
ความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม หรือสร้างความเสียหายให้
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ทรัพยากรธรรมชาติจนท าใหค้นรุ่นหลงัไม่สามารถสนองความตอ้งการของเขาไดเ้ต็มท่ี กล่าวคือคน
ในรุ่นปัจจุบนัอยู่อย่างมีความสุข คนในอนาคตก็ตอ้งอยู่อย่างมีความสุขด้วย ทั้งน้ีการจะเกิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริงตอ้งท าให้เกิดสมดุลใน 3 ดา้น คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
ระบบนิเวศ โดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจจ า เป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการให้การคุ้มครอง
สภาพแวดลอ้ม 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัว่า คือการพฒันาท่ีค านึงถึงขีดจ ากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการในปัจจุบนั โดยไม่ส่งผลเสียต่อ
ความตอ้งการในอนาคต ค านึงถึงความเป็นองค์รวม เน่ืองจากการกระท าส่ิงใดจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงอ่ืน ๆ ดว้ย และยอมรับเทคโนโลยท่ีีสร้างสรรค ์ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการก ากบัการอนุวตัตามแผนปฏิบติัการ 21 และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย ไดข้อ้ยุติดา้นค านิยามของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่า การพฒันาท่ียงัยืน
ในบริบทไทย เป็นการพฒันาท่ีต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวม ของทุก ๆ ด้านอย่างสมดุล บน
พื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวฒันธรรมไทย ดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
กลุ่ม ดว้ยความเอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตท่ี
ดีอยา่งเท่าเทียม (จุฑาทิพ คลา้ยทบัทิม, 2553)  

จากนิยามท่ีไดมี้นกัวิชาการแสดงทศันะไวข้า้งตน้ จึงสามารถสรุปไดว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน
คือการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคนในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่เบียดเบียนความสามารถใน
การตอบสนองความตอ้งการของคนในรุ่นต่อไป และตอ้งสมดุลทั้ง 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 

2.2.3 หลกัการและวตัถุประสงค์ของการพฒันาที่ยัง่ยนื  
2.2.3.1  หลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
จ าลอง โพธ์ิบุญ (2547) อธิบายหลักการพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไว ้2 

ประการ ไดแ้ก่  
1) การพฒันาตอ้งสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษยไ์ด ้

ซ่ึงความจ าเป็นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย และการมีงานท า และต้องให้
ความส าคญักบัผูย้ากจนขาดแคลนเป็นอนัดบัแรก 
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2) การพฒันาไม่มีขีดจ ากดัตายตวัแต่ข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยีท่ีเราใช ้องคก์ร
ทางสังคม และผลกระทบของทั้ ง 2 ส่วนน้ีมีผลต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งขีด
ความสามารถของโลกในการรองรับผลกระทบ 

นอกจากน้ีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ดา้นอยา่งสมดุล
เท่าเทียม คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) ดา้นสังคม และ 3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หากการพฒันาไม่ค  านึงถึง
องคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้น เนน้เพียงดา้นใดดา้นหน่ึง จะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมาดงัเช่นท่ี
พบไดใ้นปัจจุบนั เช่น ปัญหาการเนน้พฒันาดา้นเศรษฐกิจมากเกินไปจนเกิดปัญหาสังคม และความ
เส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

ระบบนิเวศ/ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

             เศรษฐกจิ        สังคม 

ภาพที ่2.1  หลกัการของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
แหล่งทีม่า: จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2547. 
 

นอกจากน้ี พนิต ภู่จินดา และคณะ (2550) ได้อธิบายแนวทางของการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน โดยมุ่งเน้นถึงการเปล่ียนวิธีการคิดเพื่อการตดัสินใจและพิจารณาถึงผลท่ีจะไดรั้บจากการ
ตดัสินใจนั้น ๆ วธีิการคิดแนวใหม่จะตั้งอยูบ่นหลกัการส าคญั 6 ประการคือ 

1) การพัฒนาท่ีย ั่งยืนต้องเป็นการวางแผนระยะยาว  (Future-
Oriented/Long-Term) เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งคนในรุ่นปัจจุบนัและรุ่นอนาคตต่อ ๆ ไปซ่ึงจะ

การพฒันาทีย่ัง่ยนื 
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ยาวนานกวา่การวางแผนโดยทัว่ไปท่ีมีระยะเวลาประมาณ 5-20 ปี ท่ีอาจไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน
ในระยะต่อไป 

2) การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะก าหนดขอบเขต (Bounded by Limits) โดยไม่ได้
ค  านึงแต่เฉพาะขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) แต่จะพิจารณาควบคู่กบัก าลงั
ความสามารถดา้นเทคโนโลยขีองมนุษยใ์นการพฒันาภายใตขี้ดจ ากดัทางธรรมชาติของบริเวณพื้นท่ี
นั้น ๆ โดยค านึงถึงผลกระทบเชิงพื้นท่ี (Ecological Footprint) เป็นหลกั 

3) การพัฒนาท่ีย ัง่ยืนจะพิจารณาถึงสภาพธรรมชาติและภูมิศาสตร์ 
(Natural/Geographic) โดยจะครอบคลุมพื้นท่ีภูมิภาคนิเวศ (Eco Region) และสร้างเสริมความ
ร่วมมือในระดบัภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพฒันาในลกัษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนัภายในพื้นท่ีภูมิภาค
นิเวศนั้น ๆ แทนการแข่งขนัซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลขดัแยง้หรือท าลายซ่ึงกนัและกนั 

4) การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนจะมุ่งเนน้ถึงวิธีการ (Means-Oriented) โดยการ
พิจารณาถึงวิธีการและกระบวนในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์
ตามท่ีก าหนดแทนการมุ่งเน้นแต่เพียงผลลพัธ์ (Ends) โดยปราศจากการค านึงถึงวิธีการหรือ
กระบวนการในการด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลลพัธ์นั้น 

5) การพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะใช้แนวความคิดแบบองค์รวม (Holistic/ 
Interconnected) เพื่อให้เกิดการประสานเช่ือมโยงทางกายภาพระหวา่งทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและ
สภาพทางธรรมชาติ (Nature) ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ข้ึน (Man-Made) ตลอดจนการประสาน
เช่ือมโยงกบัวถีิทางทางการเมืองระบบทางเศรษฐกิจและการบริหารปกครองอยา่งเป็นองคร์วม 

6) การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนจะมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม (Participation) จากทุก
ภาคส่วนหรือภาคีการพฒันาตั้ งแต่เร่ิมต้นของการก าหนดนโยบายการวางแผนและการจดัท า
โครงการรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการด าเนินการและการติดตามประเมินผลเพื่อให้การพฒันา
สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2.2.3.2  วตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
จ าลอง โพธ์ิบุญ (2556) กล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไว ้7 ประการ 

ไดแ้ก่ 
1) คงไวซ่ึ้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
3) สามารถสนองความจ าเป็นพื้นฐานดา้นการมีงานท า อาหาร พลงังาน 

น ้า และการสุขาภิบาล 
4) มีจ านวนประชากรในระดบัท่ีเหมาะสม 
5) อนุรักษแ์ละเพิ่มฐานทรัพยากร 
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6) เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและจดัการความเส่ียงของเทคโนโลยีท่ี
น ามาใช ้

7) ในการตดัสินใจตอ้งพิจารณาทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจควบคู่
กนั 

นอกจากน้ียงัไดเ้สนอระบบสนบัสนุนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้ ดงัน้ี 
1) ระบบการเมืองท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2) ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและย ัง่ยืนบนหลกัของการพึ่งพาตนเอง 

ซ่ึงสามารถสร้างผลประโยชน์และความรู้ 
3) ระบบสังคมท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการพฒันา

ได ้
4) ระบบการผลิตซ่ึงค านึงถึงความย ัง่ยนืของระบบนิเวศ 
5) ระบบเทคโนโลยท่ีีมีการหาวธีิการแกไ้ข/ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
6) ระบบนานาชาติท่ีช่วยส่งเสริมรูปแบบการคา้ การเงิน และการคลงั

อยา่งย ัง่ยนื 
7) ระบบบริหารท่ีมีความยืดหยุ่นและมีศกัยภาพท่ีจะแก้ไขปรับปรุง

ตวัเอง 
 
2.2.4 การพฒันาทีย่ัง่ยนืกบัส่ิงแวดล้อม 
องคป์ระกอบของพฒันาท่ีย ัง่ยืนประกอบดว้ย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม จะเห็นได้

ว่าส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องพฒันาควบคู่ไปกับองค์ประกอบทั้ งสองอย่างสมดุล มีการ
เรียกร้องใหค้  านึงถึงผลกระทบจากการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากดัของทรัพยากรโลก 
และให้มีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตการด าเนินชีวิตท่ีฟุ่มเฟือยและเปล่ียนวิถีทางในการพฒันาใหม่ใน
ลกัษณะท่ีปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มและสอดคลอ้งกบัขีดจ ากดัของธรรมชาติ มนุษยส์ามารถท าให้เกิด
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืข้ึนมาได ้โดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในมิติดา้นเศรษฐกิจ
สังคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุล ในขณะเดียวกนัก็กระตุน้การพฒันาเศรษฐกิจท่ีรับผิดชอบต่อ
สังคมควบคู่ไปกบัการคุม้ครองฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นต่อไป 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืนตอ้งให้ความส าคญักบัคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เน้นเร่ืองความ
ย ัง่ยืนของการท างานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ ก่อให้เกิดความย ัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มใน
ระยะยาว เพื่อส่งมอบทุนธรรมชาติ ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และทุนท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่



21 

ปัจจยัการผลิตและสินคา้ต่าง ๆ ให้คนรุ่นอนาคตไดใ้ช้ประโยชน์ต่อไปอย่างย ัง่ยืน (โสภารัตน์ จารุ
สมบติั, 2551) 

กรอบแนวคิดของการพัฒนา ท่ีย ั่งยืนในบริบทของการจัดการ ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการบริหารจดัการในระดบัประเทศ โสภารัตน์ จารุสมบัติ (2551) ไดเ้สนอ
ไว ้ดงัน้ี 

1) การปรับปรุงกระบวนทศัน์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งถือวา่
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนประเภทหน่ึง ดงันั้นการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติเท่ากบัเป็นการ
เพิ่มทุนทางธรรมชาติ เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ไดใ้นระยะยาว ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการ
จดัการ และใชอ้ยา่งประหยดัใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอ้งรับภาระตน้ทุนและความเสียหายท่ี
มีต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรอยา่งไม่คุม้ค่า 

2) การบริหารการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตอ้งยึดหลกัการ
บริหารจดัการเชิงนิเวศ จ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงขีดจ ากดัและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 
และจ าเป็นตอ้งเปล่ียนรูปแบบการบริหารจดัการตามเขตพื้นท่ีการปกครองให้เช่ือมโยงกบัระบบ
นิเวศอยา่งบูรณาการ 

3) การจดัการส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งหลากหลายตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อดา้นเศรษฐกิจอยา่งมาก โดยการใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืตอ้งใชใ้หเ้กิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด 
น ากลบัมาหมุนเวียนใช้อย่างรู้คุณค่า ค  านึงถึงความสูญเสียและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ยึดหลกัการ
ป้องกนัมากกวา่การแกไ้ข และส่ิงแวดลอ้มทางมนุษยแ์ละสังคม คือ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี เป็น
ส่ิงท่ีตีค่าไม่ได ้ควรไดรั้บการอนุรักษ ์

ประเทศไทยไดด้ าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มตามแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยจดัให้มีการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืนโดยการก่อตั้งส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติข้ึนในปี 
พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางส าหรับดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ประกอบดว้ย 3 
หน่วยงานหลกั คือ ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม กรมควบคุมมลพิษส่ิงแวดล้อม และ
กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าท่ีด าเนินการด าเนินการทุกระดับ
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัน าไปสู่การจดัการและพฒันาส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยืน (สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 
2550) 

จากท่ีผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมาอาจสรุปไดว้า่ การพฒันาท่ีย ัง่ยืน
จะประสบความส าเร็จได ้ตอ้งประกอบดว้ยความร่วมมือของทุกฝ่าย ท่ีจะพฒันาอยา่งสมดุลทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างจริงจงั นอกจากน้ียงัตอ้งมีการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ 
ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ ความตระหนกั และให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การ
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ปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ท าให้เกิดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื 
 

2.3  ธรรมาภิบาล 
 

การบริหารจดัการและการพฒันาประเทศหากหวงัแต่ผลไดท้างเศรษฐกิจเป็นหลกั โดยขาด
การวางแผนการใชป้ระโยชน์อยา่งรอบคอบ และไม่ไดป้้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ท าให้เกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มสะสมและรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ ส่ิงแวดลอ้มไม่ไดรั้บการพฒันาอยา่ง
เพียงพอก่อให้เกิดความขดัแยง้และปัญหาความไม่เท่าเทียมในการจดัสรรทรัพยากร ท าให้เกิดการ
เรียกร้องใหมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีธรรมาภิบาล เช่นเดียวกนักบัท่ีเรียกร้องให้มีการปกครอง
อย่างมีธรรมาภิบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนส าคัญในการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน ดงันั้น การด าเนินการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลจึง
เป็นแนวทางส าคญัท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งลดปัญหาการเส่ือมโทรม และปัญหาความขดัแยง้ด้านการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินได ้ในหวัขอ้น้ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึง ความหมายของธรรมาภิบาล องคป์ระกอบ
ของธรรมาภิบาล ตวัช้ีวดัของธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาลกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.3.1 ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance)  
“ธรรมาภิบาล” เป็นค าสมาสระหว่างค าวา่ “ธรรมะ” (Good) กบั “อภิบาล” (Governance) 

(ปฐม มณีโรจน,์ 2554) นอกจากน้ียงัไดมี้การใชค้  าอ่ืน ๆ ท่ีให้ความหมายเช่นเดียวกนั เช่น ธรรมรัฐ 
สุประศาสนการ ธรรมราษฎร์ การก ากบัดูแลท่ีดี ประชารัฐ รัฐาธิบาล การปกครองท่ีดี การบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี เป็นตน้ (บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2546) เพื่อความเขา้ใจท่ี
ตรงกนังานวิจยัช้ินน้ีจึงใชค้  าวา่ ธรรมาภิบาล แทนค าอ่ืน ๆ โดยความหมายของธรรมาภิบาลนั้นมีผู ้
แสดงทศันะไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงัน้ี 

Kjare (2006) ธรรมาภิบาล หมายถึงการปกครองท่ีมีหลกัการความรับผิดชอบ รับการ
ตรวจสอบสาธารณะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด คือ ความเป็นธรรม ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

Agere (2000) ไดส้รุปวา่ ธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วมคือความโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละ
การมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเพื่อให้หลกัประกนัว่าการด าเนินนโยบายทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุมติัอย่างกวา้งขวางของสังคมและให้ความมัน่ใจวา่เสียงคน
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ยากจนและคนด้อยโอกาสจะเป็นท่ีรับฟังในกระบวนการก าหนดและด าเนินนโยบายโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร 

World Bank (1992) ให้ความหมายวา่ ธรรมาภิบาลเป็นลกัษณะและวิถีทางของการท่ีมีการ
ใช้อ านาจทางการเมืองเพื่อจดัการงานของบา้นเมือง โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเพื่อการพฒันา 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (n.d.) ให้
ความส าคญักบั ธรรมาภิบาลเพราะเป็นหลกัการพื้นฐานในการสร้างความเป็นอยูข่องคนในสังคม
ทุกประเทศให้มีความเท่าเทียมกนัและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คือการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
สังคมอย่างเท่าเทียมกนั และมีค าตอบพร้อมเหตุผลท่ีสามารถช้ีแจงกนัได ้(บุษบง ชัยเจริญวฒันะ 
และบุญมี ล้ี, 2546) 

United Nations and Development Programme (2011) ไดอ้ธิบายวา่ ธรรมาภิบาล คือการมุ่ง
ความสนใจไปท่ีองคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจวา่นโยบายท่ี
ก าหนดไวไ้ดผ้ล หมายถึงการมีบรรทดัฐานเพื่อใหมี้ความแน่ใจวา่ รัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามท่ี
สัญญาไวก้บัประชาชนได ้

Japan International Cooperation Agency (2005) สรุปวา่ธรรมาภิบาลเป็นรากฐานของการ
พฒันาอยา่งมีส่วนร่วม โดยก าหนดใหรั้ฐมีหนา้ท่ีท่ีจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม จะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน พึ่งตนเองได้ และมีความยุติธรรมทาง
สังคม รัฐมีความชอบธรรมตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

Asian Development Bank (2011) อธิบายไวว้่า ธรรมาภิบาล คือการมุ่งความสนใจไปท่ี
องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจวา่นโยบายท่ีก าหนดไว ้ไดผ้ล 
หมายถึงการมีบรรทดัฐานเพื่อให้มีความแน่ใจวา่รัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามท่ีไดส้ัญญาไวก้บั
ประชาชนได ้

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 ให้ความหมายวา่ธรรมาภิบาลคือการบริหารจดัการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีเป็นแนวทาง
ส าคญัในการจดัระเบียบใหส้ังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝ่าย
วิชาการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุขมีความรู้รักสามคัคีเป็นพลงัก่อให้เกิดการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทา
ป้องกนัหรือแกไ้ขเยียวยาภาวะวิกฤตภยนัตรายท่ีหากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู้สึกถึงความ
ยติุธรรมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอนัเป็นคุณลกัษณะส าคญัของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขสอดคลอ้งกบัความเป็นไทย
รัฐธรรมนูญและกระแสโลกยคุปัจจุบนั 
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อานนัท ์ปันยารชุน (2542) อธิบายว่าธรรมาภิบาลเป็นผลลพัธ์ของการจดัการกิจกรรมซ่ึง
บุคคลและสถาบนัทัว่ไปภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกนัไดก้ระท าลงไปในหลายทางมี
ลักษณะเป็นขบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงอาจน าไปสู่การผสมผสานผลประโยชน์ท่ี
หลากหลายและขดัแยง้กนัได ้

ประเวศ วะสี (2541) แสดงทศันะว่าธรรมาภิบาลเป็นเสมือนพลงัผลกัดนัท่ีจะน าไปสู่การ
แกไ้ขปัญหาประเทศชาติ ประกอบดว้ยภาคส่วนท่ีส าคญั 3 ภาค คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และ
ภาคประชาชน อธิบายไดว้่า 1) การเมืองและระบบราชการท่ีโปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมถูก
ตรวจสอบได ้2) ภาคธุรกิจท่ีโปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตรวจสอบได ้3) สังคมท่ีเขม้แข็ง
ความเป็นประชาสังคม (Civil Society) สามารถตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจให้ตั้งอยูใ่นความ
ถูกตอ้งได ้

บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี (2546) สรุปความวา่ ธรรมาภิบาล ท าหนา้ท่ีเป็นกลไก 
เคร่ืองมือ และแนวทางการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกนัของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเนน้
ความจ าเป็นของการสร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระเทศมีพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยท่ีเขม้แข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มี
เสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้อนัจะน าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีย ัง่ยนื 

เจริญ เจษฎาวลัย  ์ (2547) ให้ความหมายว่าธรรมาภิบาลคือโครงสร้างการจดัการองคก์าร
นโยบายกระบวนวิธีปฏิบติัและระบบการควบคุมภายในขององค์การท่ีออกแบบมาใช้ช้ีน าการ
ปฏิบติังานทั้งหมดในลกัษณะต่อเน่ืองและควบคุมกิจกรรมทั้งหมดขององค์การดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตและดว้ยความเอาใจใส่ต่อการปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดและต่อ
ผูรั้บผลประโยชน์โดยการปฏิบติัไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดเพื่อจะไดร้ายงาน
ถึงการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของตน 

นอกจากความหมายในบริบทของการบริหารจดัการโดยทั่วไปแล้ว ยงัมีธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม เพื่อเจาะจงในเร่ืองส่ิงแวดล้อมอีกโดยเฉพาะด้วย ซ่ึงความหมายโดย สถาบัน
ส่ิงแวดลอ้มไทย และคณะ (2550) ซ่ึงรวมตวักนัเป็นเครือข่ายธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้ม
แห่งประเทศไทย กล่าววา่ ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม หมายถึงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ แผน โครงการ และกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ี
มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผดิ มีนิติธรรมเป็นท่ีคาดหมายได ้และมีความยติุธรรม 

จากการให้ความหมายของนกัวิชาการต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในขา้งตน้ จึงสามารถสรุปได้
ว่าธรรมาภิบาลหมายถึงแนวทางในการจัดระเบียบให้สังคม  ทั้ งภาครัฐภาคเอกชน และภาค
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ประชาชนไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขโดยผา่นระบบท่ีโปร่งใสมีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสามารถตรวจสอบการท างานได้ซ่ึงสามารถน าไปใช้ได้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

เพื่อให้เขา้กบับริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัจึง
สรุปความหมายของธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ว่า
หมายถึง การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ินโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงตั้ งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม ชอบด้วยกฎหมายและ
คุณธรรม มีการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความย ัง่ยนื และเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

 
2.3.2 องค์ประกอบของธรรมาภิบาล 
องค์ประกอบของธรรมาภิบาลมีการก าหนดไวห้ลากหลาย ซ่ึงมีทั้งส่วนท่ีเหมือนกนัและ

แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บับริบทท่ีแตกต่างกนั โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมองคป์ระกอบของธรรมาภิบาลจาก
แนวคิดของสถาบนั และนกัวชิาการต่าง ๆ ดงัน้ี 

Organization for Economic Co-operation and Development (1997) ได้ก าหนด
องคป์ระกอบของธรรมาภิบาล 7 ประการ ไดแ้ก่  

1) การมีความชอบธรรมทางการเมืองตามกรอบของกฎหมายและการมีความ
รับผดิชอบ รับการตรวจสอบสาธารณะ (Political Legitimacy and Accountability) 

2) การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน (Freedom of Association and 
Participation) 

3) การมีระบบตุลาการท่ีมีความยุติธรรมและน่าเช่ือถือ (A Fair and Reliable 
Judicial System) 

4) การมีระบบราชการท่ีมีความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบต่อสาธารณะ 
(Bureaucratic Accountability)  

5) การมีเสรีภาพของประชาชนทางการแสดงออกและการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
ต่อสังคม (Freedom of Information and Expression) 

6) การจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
(Effective and Efficient Public Sector Management) 

7) การมีความร่วมมือกบัองคก์ารประชาสังคม (Cooperation with Civil Society 
Organization) 
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Pierre (2000) ได้ก าหนดแนวคิดครอบคลุมองค์ประกอบของธรรมาภิบาล 5 หลกัการ 
ไดแ้ก่  

1) การมีระบบการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการท่ีท าให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศมีความมัน่คง 

2) การมีประสิทธิผลในการด าเนินงานของภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ  
3) การมีความชอบธรรมทางการเมืองภายใตก้รอบหลกันิติธรรม (Rule of Law)  
4) การมีประสิทธิผลของการบริหารภาครัฐ 
5) การมีความร่วมมือของภาครัฐกบัภาคประชาสังคม 

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (n.d.) ไดเ้สนอ
องคป์ระกอบของธรรมาภิบาล 8 ประการ ไดแ้ก่  

1) ความรับผดิชอบรับการตรวจสอบต่อสาธารณะ 
2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) ความเป็นธรรมในสังคม และการค านึงถึงส่วนรวม 
4) การยดึมัน่ฉนัทามติ 
5) การมีส่วนร่วม 
6) การสนองตอบความตอ้งการ 
7) หลกันิติธรรม 
8) หลกัความโปร่งใส 

ไพโรจน์ ภทัรนรากุล (2548) ไดเ้สนอคุณลกัษณะของธรรมาภิบาล 8 ประการ ดงัน้ี 
1) ความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบต่อสาธารณะเป็นหลักการท่ีส าคญัของ

องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและสะทอ้นถึง
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เป็นการแสดงความรับผิดชอบในการตดัสินใจ
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสาธารณะ จิตส านึกความรับผดิชอบจ าเป็นตอ้งปฏิบติัโดยยึดหลกันิติธรรม และ
ความโปร่งใส 

2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนการท่ีหน่วยงาน
ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดความคุม้ค่า ซ่ึงรวมถึงการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื มีการป้องกนัรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

3) ความเป็นธรรมในสังคมและการค านึงถึงส่วนรวม เพื่อให้เกิดความผาสุกของ
สมาชิกในสังคม กระบวนการตดัสินใจตอ้งสร้างหลกัประกนัในเร่ืองความเป็นธรรมในสังคม ให้
ประโยชน์ตกแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยให้ความส าคญักบักลุ่มดอ้ยโอกาส หรือกลุ่มท่ีเสียเปรียบใน
สังคม เพื่อใหส้มาชิกในสังคมไดมี้โอกาสพฒันาความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
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4) การยดึมัน่ฉนัทามติ หมายถึง การมีขอ้สรุปรวมกนัและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทุกฝ่าย ให้ความส าคัญกับฉันทามติของผู ้แสดงบทบาทท่ีหลากหลายในสังคม สร้างความ
สมานฉันท์ประสานระหว่างกลุ่มประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปร่วมกนัและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทุกฝ่าย  

5) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการก าหนดนโยบายการมีส่วนร่วม
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของธรรมาภิบาล เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผลและร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการตดัสินใจ 

6) การตอบสนองความตอ้งการ ธรรมาภิบาลตอ้งมีสถาบนัและกระบวนการท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีกลไกก าหนดกรอบด้านปฏิบติัและกรอบด้านเวลาท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

7) หลกันิติธรรม หมายถึง การมีการออกฎหมายท่ีเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีการ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัดูแลให้การปฏิบติัเป็นไปตามกรอบของ
กฎหมาย ไม่ให้มีการใช้กฎหมายไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ป้องกนัการละเมิดหรือลิดรอน
สิทธิของพลเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
สอดคลอ้งกบัอารยประเทศ มีกรอบการปฏิบติัท่ีชดัเจน แน่นอน และใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 

8) หลกัความโปร่งใส การตดัสินใจท่ีโปร่งใส ด าเนินการไปตามกรอบและกติกา
ท่ีไดรั้บการเห็นชอบ และด าเนินไปอยา่งเปิดเผย มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลการด าเนินงาน
ต่อสาธารณะ แถลงผลงานและความกา้วหน้า เปิดโอกาสให้สังคมเขา้ถึงขอ้มูลผลการด าเนินงาน
อยา่งโปร่งใส 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 ไดร้ะบุถึงหลกัส าคญัของธรรมาภิบาล 6 ประการ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงาน
ราชการในการปฏิบติังาน  

1) หลกันิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม การบงัคบั การ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย การก าหนดกติกาและการปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด 
โดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพความยติุธรรมของสมาชิก 

2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั เพื่อใหค้นไทยมีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน 
มีระเบียบวนิยั ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

3) หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนใน
ชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รทุกวงการใหมี้ความโปร่งใส 
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4) หลกัความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ  

5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบา้นเมือง และการกระตือรือร้นในการ
แกปั้ญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและกลา้ท่ียอมรับผลดีและผลเสียจากการ
กระท าของตนเอง 

6) หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงคใ์หค้นไทยมีความประหยดั ใชข้องคุม้ค่า และรักษา
พฒันาทรัพยากรธรรมชาติใหส้มบูรณ์ย ัง่ยนื 

องค์ประกอบของธรรมาภิบาลท่ีเสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีของ
กระทรวงมหาดไทย มี 11 องคป์ระกอบ (สุดจิต นิมิตกุล, 2543) ไดแ้ก่  

1) การมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชนและเจา้หน้าท่ีรัฐในการ
บริหารงาน เพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิมและพลงัการท างานท่ีสอดประสานกนั เพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การใหบ้ริการประชาชน 

2) ความย ัง่ยืน มีการบริหารท่ีอยู่บนหลักการของความสมดุลทั้งในเมืองและ
ชนบท ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

3) ประชาชนมีความรู้สึกวา่เป็นส่ิงท่ีชอบธรรมและใหก้ารยอมรับ การด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ประชาชนพร้อมท่ีจะยอมสูญเสีย
ประโยชน์ส่วนตนไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่ีตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั 

4) มีความโปร่งใส ขอ้มูลต่าง ๆ ตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริงของการด าเนินการและ
สามารถตรวจสอบได ้มีการด าเนินการท่ีเปิดเผยชดัเจนและเป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้

5) ส่งเสริมความเป็นธรรมและความเสมอภาค มีการกระจายการพฒันาอย่าง
ทัว่ถึงเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติั และมีระบบการรับเร่ืองราวร้องทุกขท่ี์ชดัเจน 

6) มีความสามารถท่ีจะพฒันาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองและ
สังคมท่ีดี เจา้หนา้ท่ีของทุกหน่วยงานจะตอ้งไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะเพื่อให้สามารถน าไป
ปรับใช้กบัการท างานได ้และมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั 

7) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เปิดโอกาสให้สตรีทั้งในเมืองและชนบทเขา้
มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้เขา้มามีส่วนร่วมใน
การปกครองทอ้งถ่ินมากข้ึน 
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8) การอดทนอดกลั้นและการยอมรับต่อทศันคติท่ีหลากหลาย รวมทั้งตอ้งยุติขอ้
ขดัแยง้ดว้ยเหตุผลหาจุดท่ีทุกฝ่ายยอมรับร่วมกนัได ้

9) การด าเนินการตามหลกันิติธรรม พฒันา ปรับปรุง แกไ้ขและเพิ่มเติมกฎหมาย
ใหมี้ความทนัสมยัและเป็นธรรม 

10) ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานจะเป็นตัวช้ีวดัส าคัญในการประเมินความส าเร็จของ
หน่วยงานและเจา้หนา้ท่ี 

11) การเป็นผูก้  ากบัดูแล แทนการควบคุม โอนงานบางอยา่งไปให้องคก์รทอ้งถ่ิน
ซ่ึงใกลชิ้ดกบัประชาชนท่ีสุด หรืองานบางอยา่งก็ตอ้งแปรรูปใหเ้อกชนด าเนินการแทน 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2542) ไดก้  าหนดหลกัธรรมาภิบาลซ่ึงเป็นผล
จากการประชุมประจ าปีระหวา่งส่วนราชการกบัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน วนัท่ี 
23 ธนัวาคม พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่  

1) หลกันิติธรรม  
(1) กฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ มีความเป็นธรรม สามารถปกป้องคนดีและ

ลงโทษคนไม่ดีได ้
(2) มีการปฏิรูปกฎหมายอย่างสม ่ าเสมอให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ี

เปล่ียนไป 
(3) การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส

และตรวจสอบได ้และไดรั้บการยอมรับจากประชาชน 
(4) ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพ หน้าท่ีของตนเอง เข้าใจ

กฎเกณฑต่์าง ๆ และมีส่วนร่วมในกรณีต่าง ๆ  
2) หลกัโปร่งใส  

(1) การส ารวจความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการของรัฐและเจา้หน้าท่ีของ
ส่วนราชการ 

(2) จ านวนเร่ืองกล่าวหา ร้องเรียน หรือตรวจสอบเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
(3) เกณฑใ์นการใชดุ้ลยพินิจของส่วนราชการมีความชดัเจนเป็นท่ียอมรับ 
(4) ส่วนงานราชการมีตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผย

ต่อสาธารณะ 
3) หลกัความรับผดิชอบ  

(1) การไดรั้บการยอมรับและความพอใจจากผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
(2) การบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวข้องงานท่ีปฏิบติั 
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(3) คุณภาพของงานทั้งดา้นปริมาณ ความถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งจ  านวน
ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และจ านวนขอ้ร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บ 

4) หลกัความคุม้ค่า 
(1) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
(2) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 

5) หลกัการมีส่วนร่วม  
(1) ความสัมฤทธ์ิผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการประหยดังบประมาณ 
(2) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
(3) จ านวนผู ้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือจ านวนข้อเสนอแนะ หรือ

ขอ้คิดเห็น ของประชาชนในการด าเนินการเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเขา้มามีส่วนร่วม 
6) หลกัคุณธรรม  

(1) การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกองคก์รลดลง 

(2) คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีข้ึน มีการบริการจดัการและใช้ทรัพยากร
ในชาติอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุด 

(3) สังคมมีเสถียรภาพ อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขดว้ยความมีระเบียบวนิยั 
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบดว้ย

บทบญัญติัต่าง ๆ รวมทั้งหมด 9 หมวด โดยแต่ละหมวดจะมีสาระส าคญัต่าง ๆ กนั โดยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัองค์ประกอบของธรรมาภิบาล คือ หมวดท่ี 1การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี มาตรา 6 การ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่  

1) เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของประชาชน และพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวติท่ีดีของประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของภาครัฐ โดยการบริหารเพื่อให้ไดรั้บผลลพัธ์ตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงมีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และการจดัท าขอ้ตกลงวา่ดว้ยผลงาน
ในทุกระดบั 

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไดแ้ก่ การบริหารท่ี
จะตอ้งพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัน าเข้ากบัผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมีการท า Cost-
Benefit Analysis ให้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความคุม้ค่าของแผนงาน หรือโครงการ
ต่าง ๆ เทียบกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ รวมทั้งจดัระบบการวางเป้าหมายการท างานและวดัผลงานของแต่
ละบุคคลท่ีเช่ือมโยงกบัระดบัองคก์าร 
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4) ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกิดความจ าเป็น ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกิน
ความจ าเป็น ไดแ้ก่ การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังานและลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และจดัให้
มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเพื่อให้การปฏิบติังานเสร็จส้ินท่ีจุดบริการใกลต้วักบัประชาชน 
รวมทั้งการปฏิบติังานในรูป One-Stop-Service  

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อสถานการณ์ มีการปรับ
ภารกิจของส่วนราชการทนัต่อเหตุการณ์ ไดแ้ก่ การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอน
ท างานใหม่อยู่เสมอ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งทบทวนล าดบัความส าคญัและความจ าเป็นของแผนงานและ
โครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการท่ีไม่จ  าเป็นและการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ 
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์อยูเ่สมอ 

6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ได้แก่ การปฏิบติัราชการท่ีมุ่งเน้นถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ผูรั้บบริการเป็นหลกั โดยมีการส ารวจความตอ้งการของผูรั้บบริการในหลากหลายวิธีและเป็นไป
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบติัราชการต่อไป 

7) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ การตรวจสอบและ
วดัผลการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดระบบการควบคุมตนเอง ซ่ึงจะท าให้สามารถผลกัดนัการปฏิบติังาน
ขององคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เจริญ เจษฎาวลัย ์(2547) อธิบายถึงหลกัการพื้นฐานของธรรมาภิบาล 8 ประการ ไดแ้ก่  
1) คุณค่าจริยธรรม หมายถึง การปฏิบติัตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจริยธรรม

ของพนกังานในองคก์าร 
2) การเปิดใจกว้าง หมายถึง  การเปิดเผยต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู ้รับ

ผลประโยชน์ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจและการปฏิบติัท่ีไดก้ระท าไปให้ทราบโดยทัว่
กนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้รวมถึงการเปิดใจกวา้งในการยอมให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัการ
ของตนอยา่งละเอียดดว้ย 

3) ความยติุธรรม หมายถึง ผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั มี
กลไกป้องกนัมิใหเ้กิดมีการเอารัดเอาเปรียบกนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

4) ความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยการด าเนินงานและรายงานทางการเงินของ
กิจการอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ มีความชดัเจนและเรียบง่าย 

5) ความรับผิดชอบ หมายถึง กระบวนวิธีปฏิบัติซ่ึงมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนในการตดัสินใจและการกระท าโดยเสนอตวัเองให้มีการตรวจสอบอยา่งละเอียดได ้ไม่
วา่จะดว้ยวธีิการใด ๆ ท่ีมีความเหมาะสม 
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6) ระบบควบคุมภายในดี หมายถึง องค์การมีมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีมี
ระเบียบแบบแผนท่ีสามารถป้องกนัความเส่ียงได ้ภายใตเ้ง่ือนไขค่าใชจ่้ายของการควบคุมนอ้ยกว่า
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีระบบควบคุมภายในนั้น 

7) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การตอ้งมีกลไกการบริหารการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถท างานใหเ้กิดประสิทธิผลอยา่งนอ้ยในระดบัหน่ึงท่ีไดค้าดหวงั
ไว ้

8) การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่บ่ายเบ่ียงหรือ
หลีกเล่ียง หรือหลบกฎหมายอยา่งไร้จริยธรรม 

สมฤดี นิโครวฒันยิ่งยง และคณะ (2545) ได้ก าหนดองค์ประกอบของธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้ม 8 ประการ ไดแ้ก่ 

 1)  การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง การท่ีประชาชนสามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ี
อยู่กบัภาครัฐ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายสาธารณะ แผน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีจะส่งผลถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และวถีิชีวติของตน 

 2)  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในนโยบายสาธารณะ หรือโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากร หรือ
มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หรือต่อการด ารงชีวติของประชาชน 

 3)  ความโปร่งใส หมายถึง การจดัท าและการด าเนินงาน นโยบาย แผน และ
โครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ อยา่งเปิดเผย ให้ประชาชนร่วมรับรู้และตรวจสอบได ้ไม่มีการปกปิด 
ไม่มีความไม่ชอบมาพากล หรือลบั ๆ ล่อ ๆ ชวนใหส้งสัย ไม่ไวว้างใจ 

 4)  ความพร้อมรับผดิ หมายถึง บุคคลหรือหน่วยงานพร้อมแสดงความรับผิดชอบใน
ความบกพร่องหรือผดิพลาดในการท าหนา้ท่ีของตนต่อประชาชน เช่น ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า
ขอ้สัญญา การใชง้บประมาณ รวมถึงการอธิบายถึงเหตุผลในการออกกฎ และการบงัคบัใชก้ฎเกณฑ์
ต่าง ๆ  

 5)  นิติธรรม หมายถึง การมีกฎหมายท่ีชดัเจน ท่ีทุกส่วนในสังคมมีความเขา้ใจ มีการ
ใชบ้งัคบัจริง และมีบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคนไม่เลือกปฏิบติั 

 6)  ความคาดหมายได ้หมายถึง การท่ีสังคมทีกฎ ระเบียบ กติกา ท่ีคงเส้นคงวา เขา้ใจ
ได ้และสามารถคาดไดว้า่อะไรจะเกิดข้ึนในอนาคต ท าใหป้ระชาชนทราบทิศทาง และมีความมัน่ใจ
ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวติในสังคม 

 7)  ความยุติธรรม หมายถึง กระบวนการท่ีสร้างความยุติธรรมให้เกิดกบัทุกคน ทุก
ภาคส่วนในสังคม รวมถึงการเยยีวยาความเสียหาย และการใหค้่าชดเชยกบัผูถู้กละเมิดสิทธิ 
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 8)  ความย ัง่ยืน หมายถึง การท่ีสังคมมีความสมดุลระหวา่งการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วฒันธรรม และการอนุรักษ์ พฒันา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีได้อธิบายถึงองค์ประกอบของธรรมาภิบาลในการปกครองและการ
บริหารโดยทัว่ไป เพื่อให้มีความเฉพาะเจาะจงกบังานวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้คดัเลือกและปรับปรุงจาก
หลักการดังกล่าวให้สอดคล้องกบับริบทของธรรมาภิบาลกับการจดัการส่ิงแวดล้อมในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใชใ้นงานวิจยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกั
ความย ัง่ยนื ซ่ึงสามารถอธิบายองคป์ระกอบไดด้งัน้ี  

1) หลกันิติธรรมในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หมายถึง การตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน
อยา่งเป็นธรรม มีการบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด ถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับของประชาชน 

2) หลกัคุณธรรม ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานโดยยดึหลกัของความถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตย ์อดทน ขยนัหมัน่เพียร 
มีความจริงใจ มีระเบียบวนิยั มีจรรยาบรรณต่อส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

3) หลกัความโปร่งใส ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ทั้งในแง่ของการให้ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเป็นความจริงใหป้ระชาชนรับรู้ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นโดยง่าย 
อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีได ้

4) หลกัการมีส่วนร่วม ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ตดัสินในเร่ืองส่ิงแวดล้อมของทอ้งถ่ิน เช่น การท าประชาพิจารณ์ การไต่สวนสาธารณะ การลง
ประชามติ เป็นตน้ 

5) หลักความรับผิดชอบ ในบริบทของการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานโดยมีความตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของตน มี
ความรับผิดชอบต่อทอ้งถ่ิน เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบติังาน 

6) หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานโดยการบริหารจดัทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ใช้
เวลานอ้ย ผลงานมีความถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 
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7) หลกัความย ัง่ยนื ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หมายถึง การบริหารจดัการโครงการด้านส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 3 ด้าน คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและมีการอนุรักษ์อย่าง
ต่อเน่ืองในระยะยาว 
 

2.3.3  ตัวช้ีวดัธรรมาภิบาล 
ตวัช้ีวดัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญของการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการ

วางแผนและการประเมินผล เพราะช่วยให้ตั้งเป้าหมายท่ีสามารถวดัได ้และทราบว่าเขา้ใกลห้รือ
ถอยห่างจากเป้าหมายเพียงใด โดยตวัช้ีวดั คือ ค่า หรือสัญญาณ ท่ีช้ีบอกให้ทราบถึงสถานภาพ อาจ
เป็นค่าตวัเลขหรือไม่ก็ได ้(สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และคณะ, 2550) เพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีธรรมาภิบาลในการด าเนินงานหรือไม่ จึงจ าเป็นตอ้งมีตวัช้ีวดัเป็นเกณฑ์
ในการประเมิน เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงานนั้นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
หรือไม่ โดยการก าหนดตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลของแต่ละหน่วยงานนั้นไดแ้ตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่
กบับริบทของหน่วยงานนั้น ๆ โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ิน และหลักธรรมาภิบาลในบริบทของการจดัการส่ิงแวดล้อมของ
ทอ้งถ่ินทั้ง 7 ประการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกั
ความรับผดิชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกัความย ัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี  

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลกัธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เพื่อการพฒันาใน
ระดับท้องถ่ิน มีองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลัก
คุณธรรม ผลจากการศึกษาพบวา่ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลของ อบต. มีตวัช้ีวดัดงัตารางท่ี 2.1 (บุษบง ชยั
เจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2546) 
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ตารางที ่2.1  ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลขององคบ์ริหารส่วนต าบล 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 
หลกันิติธรรม 1)  การจดัท าประชาพิจารณ์เก่ียวกบัขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีจะมีผลบงัคบัใช ้  

     กบัชุมชน 
หลกัความโปร่งใส 1)  การจดัตั้งหน่วยการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 2)  การจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของสมาชิก อบต. 
หลกัความรับผดิชอบ 1)  การจดัท าขอ้บงัคบังบประมาณไดค้รอบคลุมปัญหาและ 

1)  กลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
 2)  สมาชิก อบต. ขาดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20 
 3)  การจดัสรรงบประมาณต าบลมากกวา่ร้อยละ 70 ของงบพฒันา  

      ใหแ้ก่โครงการในแผนพฒันาต าบล 
หลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1)  การพิจารณาการใชง้บประมาณกบัผลงานท่ีไดว้า่คุม้กบัเงินท่ีได ้      
      จ่ายไปหรือไม่ 

หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลกัคุณธรรม 

1)  ฝ่ายบริหาร อบต. ไดใ้ชก้ลไกประชาพิจารณ์ในการตดัสินใจใน  
1)  เร่ืองส าคญั ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนต าบลหรือไม่ 
2)  เม่ือมีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของ อบต. และประชาชน ไดมี้    
     การจดัเวทีไต่สวนสาธารณะวา่ขอ้เทจ็จริงคืออะไร 
3)  อบต. ควรจดัใหมี้การลงประชามติของประชาชนในโครงการท่ีไม่  
     สามารถหาฉนัทามติได ้
4)  การใหป้ระชาชนเขา้ร่วมฟังการประชุมของสภา อบต. ได ้ซ่ึงมีการ  
     ระบุไวใ้นบนัทึกของมหาดไทยถึง อบต. 
5)  การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจดัท าแผนพฒันา 
ต าบลเพื่อท าขอ้บงัคบังบประมาณประจ าปีของ อบต. โดยน าแผนมาท า
ประชาพิจารณ์ตามหนงัสือสั่งการของมหาดไทย พ.ศ. 2541 
1)  คณะผูบ้ริหาร อบต. ถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนเร่ืองทุจริตหรือไม่ 
2)  มีการใหบ้ริการประชาชนอยา่งเสมอภาคหรือไม่ 
3)  ประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีตอ้งจดัเก็บไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

 
แหล่งทีม่า: บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ล้ี, 2546. 
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สถาบนัส่ิงแวดล้อมไทย และคณะ (2550) ได้เสนอชุดตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ประกอบดว้ย 3 หมวด รวม 49 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ หมวดการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร หมวดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และหมวดการเข้าถึงความยุติธรรม ซ่ึงในแต่ละหมวดได้แบ่งเป็น 3 ด้าน 
ประกอบดว้ย ดา้นกฎหมาย ดา้นความพยายามของรัฐ และดา้นประสิทธิผล แสดงดงัตารางท่ี 2.2, 
2.3 และ 2.4 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.2  ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มหมวดการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  
 

ด้าน ตัวช้ีวดั 
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพยายามของ
ภาครัฐ 

1)  กฎหมายช่วยใหป้ระชาชนไดรั้บขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบันโยบาย 
หรือแผน หรือโครงการท่ีก าลงัประเมินน้ีไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2)  กฎหมายคุม้ครองเจา้หน้าท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการฉ้อราษฎร์บงั 
หลวงในหน่วยงานราชการ หรือข้อมูลเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
สาธารณะมากนอ้ยเพียงใด 

3)  กฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารอยา่ง   
     หลากหลายและสม ่าเสมอมากนอ้ยเพียงใด 
4)  กฎหมายท่ีอนุญาตใหห้น่วยราชการไม่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเน่ืองจากเป็น 
     ความลบันั้นมีการระบุวา่ขอ้มูลอะไรบา้งท่ีเป็นความลบัไวช้ดัเจน และ 
     เฉพาะเจาะจงเพียงใด  
5)  กฎหมายไดก้ าหนดระยะเวลาท่ีหน่วยงานตอ้งใหข้อ้มูลแก่ประชาชนไว ้
      เหมาะสมเพียงใด 
1)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการจดัเก็บระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย  
     หรือแผน หรือโครงการท่ีตอ้งการประเมินน้ีอยา่งดีเพียงใด 
2)  รัฐมีระบบตรวจสอบและลงโทษเจา้หนา้ท่ีกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีไม่ยอม  
      เปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายมากนอ้ยเพียงใด 
3)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้หข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงประเด็น และครบถว้น  
      เม่ือมีการร้องขอมากนอ้ยเพียงใด 
4)  ประชาชนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากนอ้ยเพียงใดในการให้ไดข้อ้มูล 
5)  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอและในระยะเวลาท่ี 
      เหมาะสมเพียงใด 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

ด้าน ตัวช้ีวดั 
 6)  ประชาชนสามารถหาแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการจากแหล่งต่าง ๆ ได ้ 

      มากนอ้ยเพียงใด 
7)  ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ดัท าคู่มือและใหก้าร 
      ฝึกอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีของตนในเร่ืองการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 
      มากนอ้ยเพียงใด 

 8)  ในช่วงเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา อบจ. เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นท่ีของท่านได ้
      พฒันาคู่มือและใหก้ารฝึกอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีของตนในเร่ืองการให ้
      ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนมากนอ้ยเพียงใด 

 9)   คู่มือการขอรับขอ้มูลของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งมีความชดัเจน 
       และเขา้ใจไดง่้ายมากนอ้ยเพียงใด 

ประสิทธิผล 1)  ประชาชนไดรั้บขอ้มูลทนัเวลาท่ีตอ้งการใชป้ระโยชน์มากนอ้ยเพียงใด 
 2)  ขอ้มูลท่ีประชาชนไดรั้บส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือแผน   

      หรือโครงการท่ีก าลงัประเมินน้ี หรือส่งให ้อบจ. เทศบาล อบต. หรือ  
      องคก์รประชาชนเปล่ียนแปลงแนวความคิด แนวทางการด าเนินงาน  
      ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีท่ีประเมินน้ีบา้งหรือไม่ 

 
แหล่งทีม่า: สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และคณะ, 2550. 
 
ตารางที ่2.3  ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มหมวดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ด้าน ตัวช้ีวดั 
กฎหมาย 
 
 
 
 
 

1)  กฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานรับผดิชอบตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั 
     กรณีท่ีท่านก าลงัประเมินน้ีสู่สาธารณะก่อนมีการตดัสินใจในนโยบาย  
     หรือแผน หรือโครงการดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 
2)  กฎหมายก าหนดใหห้น่วยงานรับผดิชอบตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมี    
     ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจของนโยบาย หรือแผน หรือโครงการ  
     ท่ีก าลงัประเมินน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ด้าน ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
ความพยายามของ
ภาครัฐ 

3)  กฎหมายท่ีอนุญาตใหห้น่วยงานรับผดิชอบไม่ตอ้งให้ประชาชนมีส่วน 
     ร่วมในการตดัสินใจเพราะนโยบาย หรือแผน หรือโครงการนั้น เป็น 
     ความลบั โดยก าหนดขอบเขตไว ้ชดัเจนเพียงใด 
4)  กฎหมายก าหนดระยะเวลาท่ีประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไว ้
       ชดัเจนเพียงใด 
1)  ก่อนจะมีการจดัท านโยบาย หรือแผน หรือโครงการ ท่ีท่านก าลงั  
     ประเมินน้ี หน่วยงานท่ีรับผดิชอบไดแ้จง้ใหป้ระชาชนทราบถึง 
     กระบวนการตดัสินใจของนโยบาย หรือแผน หรือโครงการน้ี และ 
     โอกาสท่ีประชาชนจะมีส่วนร่วมไวเ้พียงใด 
2)  หน่วยงานรับผดิชอบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัทางเลือกต่าง ๆ ของนโยบาย   
     หรือแผน หรือโครงการ ท่ีท่านก าลงัประเมินน้ี และผลกระทบต่อ 
     ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีไวเ้พียงใด 
3)  หน่วยงานรับผดิชอบจดัใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ  
     กระบวนการตดัสินใจหรือไม่เพียงใด 
4)  หน่วยงานรับผดิชอบช่วยเหลือดา้นค่าใชจ่้ายของประชาชนเพื่อให ้
     สามารถเขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจเพียงใด 
5)  หน่วยงานรับผดิชอบมีมาตรการท่ีช่วยใหผู้ด้อ้ยโอกาส หรือชนกลุ่มนอ้ย  
     สามารถเขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจมากนอ้ยเพียงใด 
6)  หน่วยงานรับผดิชอบแจง้ประชาชนล่วงหนา้เป็นระยะเวลาพอเพียงให ้ 
      ประชาชนสามารถเขา้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ  
      ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 

7)  เอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย หรือแผน หรือ 
   โครงการ ท่ีท่านก าลงัประเมินน้ี หาไดต้ามสถานท่ีสาธารณะ (เช่น ศาลา 
    กลางจงัหวดั หอ้งสมุดประชาชน ส านกังาน อบจ. เทศบาล อบต. ฯลฯ)  
    มากนอ้ยเพียงใด 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

ด้าน ตัวช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิผล 

8)  ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา หน่วยงานหลกัในการตดัสินใจนโยบาย หรือแผน   
      หรือโครงการท่ีท่านก าลงัประเมินน้ี ไดจ้ดัท าคู่มือ หรือจดัฝึกอบรม  
      เจา้หนา้ท่ีของตนในเร่ืองกรมีส่วนร่วมของประชาชนมากนอ้ยและ 
      สม ่าเสมอเพียงใด 
9)  หน่วยงานรับผดิชอบไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อการสนบัสนุนการมี 
      ส่วนร่วมของประชาชนเพียงใด 
10)  คู่มือประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ มีเน้ือหา 
       ชดัเจน เขา้ใจง่าย และหาอ่านไดง่้ายเพียงใด 
11)  หน่วยงานรัฐมีการเก็บรวบรวมบนัทึกความเห็นประชาชน ทั้งท่ีไดแ้ละ

ไม่ไดน้ ามาประกอบการตดัสินใจ และเหตุผลท่ีไม่ไดน้ ามาประกอบการ
ตดัสินใจไวดี้เพียงใด 

1)  หน่วยงานรัฐมีการเก็บรวบรวมบนัทึกความเห็นประชาชน ทั้งท่ีไดแ้ละ 
     ไม่ไดน้ ามาประกอบการตดัสินใจ และเหตุผลท่ีไม่ไดน้ ามาประกอบการ 
      ตดัสินใจไวดี้เพียงใด 
2)  ประชาชนไดท้ราบเร็วเพียงมดวา่ความเห็นของประชาชนมีผลต่อการ 
      ตดัสินใจหรือไม่ 
3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยของ 
     นโยบาย หรือแผน หรือโครงการท่ีท่านก าลงัประเมินน้ีเพียงใด 

 
แหล่งทีม่า:  สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และคณะ, 2550. 
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ตารางที ่2.4  ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มหมวดการเขา้ถึงความยติุธรรม 
 

ด้าน ตัวช้ีวดั 
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพยายามของ
ภาครัฐ 

1)  เม่ือมีการร้องเรียน กฎหมายก าหนดใหต้อ้งมีคณะกรรมการพิจารณาและ  
     ตดัสินเร่ืองร้องเรียนทางกฎหมายหรือไม่ 
2)  กฎหมายเปิดโอกาสใหมี้การทบทวนหรือยืน่อุทธรณ์ต่อองคก์รอิสระท่ีมี 
     อ านาจท่ีจะกลบัค าตดัสินใจ/วนิิจฉยั มากนอ้ยเพียงใด 
3)  ในกรณีของการร้องเรียนหรืออุทธรณ์กฎหมายก าหนดขอบเขตของ  
      “ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั” ท่ีอนุญาตใหไ้ม่ตอ้งเปิดเผยไวช้ดัเจนเพียงใด 
4)  กฎหมายก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาตดัสินหรือวนิิจฉยัของ 
     คณะกรรมการหรือองคก์รรับเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์ไวเ้หมาะสม 
     เพียงใด 
1)  มาตรฐาน กฎระเบียบ หรือนโยบายของคณะกรรมการหรือองคก์รรับ 
      เร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์ ท่ีเก่ียวกบัความเป็นอิสระและเป็นกลาง มี 
      ความเขม้งวดเพียงใด 
2)  ในกระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน/อุทธรณ์ท่ีเก่ียวกบันโยบาย หรือ 
      แผน หรือโครงการท่ีท่านก าลงัประเมินน้ีคู่กรณีสามารถไดรั้บขอ้มูล 
      และท าการสืบคน้หาขอ้เทจ็จริงไดเ้พียงใด 
3)  กระบวนการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน/อุทธรณ์ โปร่งใสต่อสาธารณชน 
     มากนอ้ยเพียงใด 
4)  คณะกรรมการหรือองคก์รรับเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์ช่วยลดภาระ 
     ค่าใชจ่้ายของผูย้ืน่เร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเพียงใด 
5)  คณะกรรมการหรือองคก์รรับเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์มีมาตรการท่ี 
     ช่วยใหก้ลุ่มผูด้อ้ยโอกาสหรือชนกลุ่มนอ้ยสามารถร้องเรียนหรืออุทธรณ์ 
     เพียงใด 
6)  คณะกรรมการหรือองคก์รรับเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์ไดด้ าเนินการ 
     อะไรหรือไม่เพื่อใหก้ระบวนการพิจารณาและวนิิจฉยัโดยไม่ชกัชา้ 
7)  มีคณะกรรมการ (หรือองคก์ร) รับเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์หลากหลาย 
     คณะ (หรือหลายองคก์ร) หรือไม่ เพียงใด 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
 

ด้าน ตัวช้ีวดั 
ความพยายามของ
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิผล 

8)  มีการจดัท าคู่มือหรือใหก้ารฝึกอบรมเร่ืองการใหข้อ้มูลข่าวสาร  
     และการมีส่วนร่วมของประชาชนแก่กรรมการรับเร่ืองร้องเรียนหรือ 
     อุทธรณ์หรือไม่ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
9)  มีการจดัสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานของคณะกรรมการหรือ 
     องคก์รรับเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์มากนอ้ยเพียงใด 
10)  คู่มือประชาชนท่ีอธิบายถึงวธีิการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ต่อ 
       คณะกรรมการหรือองคก์รรับเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์เขา้ใจง่าย และ  
       หาอ่านไดง่้ายเพียงใด 
1)  ค าวนิิจฉยัหรือค าตดัสินของคณะกรรมการหรือองค์กรรับเร่ืองร้องเรียน 
     หรืออุทธรณ์ เก่ียวกบันโยบาย หรือแผน หรือโครงกร ท่ีท่านก าลงั 
     ประเมินน้ี ไดรั้บการปฏิบติัตามมากนอ้ยเพียงใด 

 
แหล่งทีม่า: สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และคณะ, 2550. 
 

จากท่ีไดแ้สดงตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลไปแลว้นั้นสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บังานวิจยัช้ินน้ีได ้
อยา่งไรก็ตาม Knack and Manning (2002) ไดอ้ธิบายถึงหลกัเกณฑ์การสร้างตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล 
เพื่อความเหมาะสมกบัหน่วยงานและมีประสิทธิภาพ 5 ประการ ดงัน้ี 

1) ตอ้งมีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานของแต่ละหน่วยงาน 
2) ตอ้งสามารถน าไปปฏิบติัไดแ้ละมีความโปร่งใสในตวัช้ีวดัเอง 
3) ตอ้งมีคุณภาพและความแม่นย  าของตวัช้ีวดัและกรอบตวัช้ีวดั 
4) ตอ้งมีขอ้มูลท่ีสนบัสนุนการไดม้าซ่ึงตวัช้ีวดั 
5) ตอ้งสามารถระบุผลท่ีจะไดรั้บจากตวัช้ีวดัไวอ้ยา่งชดัเจน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทของธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูว้จิยัจึงไดเ้ลือกใชต้วัช้ีวดัดงักล่าว และปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสร้างตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล
ใหเ้หมาะสมกบังานวจิยัช้ินน้ี โดยยดึกรอบของหลกัธรรมาภิบาล 7 ประการ ประกอบดว้ย หลกันิติ-
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลัก
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกัความย ัง่ยนื ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.5  ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 
หลกันิติธรรม 1)  การตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไดเ้ปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ และมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการตรากฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเป็นธรรม 

2)  ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
หลกัคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
หลกัความโปร่งใส 
 
 
 

1)  คณะผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ไม่ถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนเร่ืองทุจริตด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 

2)  มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเสมอภาค 
3)  เม่ือมีขอ้ขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเจา้หนา้ท่ีองคก์ร

ปกครองส่วนท้อง ถ่ิน และประชาชน ได้มีการไต่
สวนสาธารณะเพื่อหาขอ้เทจ็จริง 

1)  มีการจดัตั้งหน่วยงานให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ินแก่ประชาชน 

2)  หน่วยงานรับผิดชอบให้ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบั
ทางเลือกต่าง ๆ ของนโยบาย หรือแผน หรือโครงการ 
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน 

 
 
 
 
หลกัการมีส่วนร่วม 
 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสะดวก 

4)  มีการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสในการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานรับผดิชอบ 

1)  หน่วยงานรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจของนโยบาย หรือแผน หรือ
โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

2)  การจดัท าประชาพิจารณ์เก่ียวท่ีจะมีผลบงัคบัใช้กบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 
 
 
หลกัความรับผดิชอบ 
 
 
 
หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
หลกัความย ัง่ยนื 

3)  มีการลงประชามติในโครงการด้านส่ิงแวดล้อมท่ีไม่
สามารถหาฉนัทามติได ้

1)  งานมีความถูกตอ้งครบถว้นทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ 
รวมทั้งจ  านวนความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน  

2)  มีการตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บ
อยา่งรวดเร็ว 

1)  ใชง้บประมาณด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มคุม้ค่ากบั
ผลงานท่ีไดรั้บ 

2)  ใชเ้วลารวดเร็วในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3)  ประชาชนพึงพอใจกบัการบริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
1)  การบริหารงานค านึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการด าเนินงานโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 

2.4  การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกัการส าคญัประการหน่ึงของธรรมาภิบาลและเป็น
หลกัการสากลท่ีนานาประเทศให้การยอมรับและให้ความส าคญั การมีส่วนร่วมของประชาชนมี
บทบาทส าคญัต่อการพฒันาประเทศ สังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเปิด
โอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร วิเคราะห์
ปัญหา แสดงความคิดเห็น ด าเนินการ ประสานความร่วมมือ และติดตามตรวจสอบผลกระทบของ
การด าเนินการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชน
หรือทอ้งถ่ินให้บรรลุตามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ 
เกิดการป้องกนั แกไ้ข และจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ เพื่อการคุม้ครองคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของประชาชน (จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2555ก) 
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2.4.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผูใ้ห้ค  านิยามไวห้ลายทศันะซ่ึงมีความหมาย

ใกลเ้คียงกนั Creighton (2005) ให้ค  านิยามวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนคือกระบวนการท่ีความ
กงัวลความตอ้งการและคุณค่าของประชาชนไดรั้บการบูรณา-การในกระบวนการตดัสินใจของ
ภาครัฐผา่นกระบวนการส่ือสารแบบสองทางโดยมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อท่ีจะท าให้เกิดการตดัสินใจ
ท่ีดีข้ึนและไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสถาบนันโยบายศึกษา 
(2539) ให้ค  าจ  ากดัความของการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ หมายถึง กระบวนการซ่ึงประชาชน
หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้โอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหา
ทางเลือก และการตดัสินใจ เก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งจึงควรร่วมในกระบวนการน้ีตั้งแต่เร่ิมแรก เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และการรับรู้-เรียนรู้ การ
ปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนั ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

ฉตัรไชย รัตนไชย (2553) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงกระบวนการ
ส่ือสารสองทิศทาง ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะหรือการให้มีด าเนินโครงการหรือกิจกรรม ท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อสาธารณะโดยมีการให้ขอ้มูลแก่ประชาชนทุกด้าน ทุกแง่ทุกมุม อย่างสมดุล ไม่
เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และน าความคิดเห็นเหล่านั้นมา
พิจารณาไตร่ตรองในกระบวนการตดัสินใจอย่างตรงไปตรงมา ภายใตก้ระบวนการท่ีโปร่งใสและ
เป็นธรรม เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจ 

ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2549) ให้ค  านิยามวา่ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ีรวบรวมเอาความห่วงกงัวล ความตอ้งการและค่านิยม
ต่าง ๆ ของสาธารณชนไวอ้ยู่ในกระบวนการตดัสินใจของรัฐและเอกชน เป็นการส่ือสารสองทาง 
และเป็นการมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการตดัสินใจท่ีดีกว่าและท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
สาธารณชน 

จากความหมายขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการส่ือสาร
สองทิศทางท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
การก าหนดนโยบายหรือโครงการท่ีเกิดผลกระทบต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกนัอยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
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2.4.2  แนวคิดและระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวคิดและระดบัของการมีส่วนร่วมมีผูอ้ธิบายไวห้ลายทศันะ ดงัน้ี 
Arnstien (1969) ได้พิจารณามุมมองของเขาต่อการมีส่วนร่วมว่าเก่ียวขอ้งกบัฐานของ

ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ี คู่กบัโอกาสของประชาชนในการ
น าเสนอขอ้มูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายต่าง ๆ ซ่ึงน าไปสู่การ
พฒันา 8 ระดบั ดงัน้ี 

1) การจดัการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมกัท า
หน้าท่ีจดัการกบัเร่ืองต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้ประชาชนรับรู้เร่ืองราวเก่ียวกบั
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) การบ าบดัรักษา (Therapy) หน่วยงานมกัท าหนา้ท่ีเชิญชวนประชาชนให้เขา้
ร่วมรับฟังขอ้มูลข่าวสารและร่วมตดัสินใจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมิไดใ้ห้ความส าคญักบั
การตอบขอ้ซกัถามหรือการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากประชาชนอยา่งจริงจงั 

3 การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชิญชวนตัวแทน
ประชาชนท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แต่หน่วยงานไม่ได้ให้ความส าคญักับ
ความรู้สึก หรือทศันะต่าง ๆ ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง หลงัจากท่ีประชาชนไดท้  าหนา้ท่ีให้ขอ้มูล
ข่าวสารต่าง ๆ แก่หน่วยงานแล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ มกัพิจารณาเลือกสรรขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีตนรับผดิชอบ 

4) การร่วมให้ค  าปรึกษา (Consultation) ประชาชนมกัท าหน้าท่ีให้ข้อมูลและ
น าเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม อ านาจหน้าท่ีในการ
ตดัสินใจยงัเป็นของหน่วยงานราชการ 

5) การร่วมแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น (Placation) ประชาชนมกัเร่ิมมีโอกาสในการจดั
ประเด็นเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตนเห็นวา่ส าคญั ตลอดจนกา้วเขา้มามีบทบาทในการให้ขอ้คิดเห็น
และน าเสนอขอ้มูลต่าง ๆ จากมุมมองและจุดยนืของตน อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานยงัคงสงวนสิทธ์ิใน
การตดัสินใจต่าง ๆ ไวเ้ป็นภารกิจขององคก์ร 

6) การร่วมกันเป็นพันธมิตร (Partnership) ประชาชนเร่ิมท างานใกล้ชิดกับ
หน่วยงานและเร่ิมมีอ านาจในการน าเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ ตลอดจนท าหนา้ท่ีกระตุน้
ใหห้น่วยงานไดต้ดัสินใจบนพื้นฐานของการพิจารณาขอ้มูลท่ีหลากหลาย 

7) การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใชสิ้ทธิในการตดัสินใจ (Delegated Power) ประชาชน
ส่วนหน่ึงไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ไปท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน เพื่อออกความคิดเห็น น าเสนอขอ้โตแ้ยง้
และมีสิทธิโดยชอบธรรมในการร่วมตดัสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ  
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8) การควบคุมการตดัสินใจโดนพลเมือง (Citizen Control) อ านาจในการ
ตดัสินใจทั้งหมดอยูใ่นมือของประชาชน โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีท าหนา้ท่ีดา้นการสนบัสนุนขอ้มูล
ข่าวสารประกอบการตดัสินใจของประชาชน 

United Nations Development Programme (1997) ใชร้ะดบัอ านาจในการตดัสินใจและ
ความรับผดิชอบของการเขา้ไปมีส่วนร่วมเป็นเกณฑใ์นการจ าแนกระดบัของการมีส่วนร่วมออกเป็น 
8 ระดบั ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกบัการจดัระดบัของ Arnstien (1969) แต่มีรายละเอียด
ในบางระดับแตกต่างกันเล็กน้อย ระดับการมีส่วนร่วมของส านักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติมีดงัต่อไปน้ี  

1) การจัดการโดยใช้เล่ห์เหล่ียม (Manipulation) เป็นบันไดขั้นต ่ าสุดซ่ึง
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ของการไม่ใช่ส่วนร่วม (Non-participation) ซ่ึงมีการวางแผนจดัสภาพให้
มีการมีส่วนร่วมเป็นเปลือกท่ีห่อหุม้การอบรมสั่งสอนแนวความคิด อุดมการณ์ หรือประชาสัมพนัธ์
ถ่ายทอดเฉพาะเน้ือหาและผลลพัธ์ดา้นบวกของนโยบาย แผนงาน และโครงการของรัฐ 

2) การให้ขอ้มูลข่าวสาร (Informing) เป็นสถานการณ์ท่ีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบั
การใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ีรับผดิชอบ และทางเลือก ซ่ึงเป็นความส าคญัต่อการมีส่วน
ร่วมในระดับต่อไป อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของการมีส่วนร่วมระดับน้ีคือ การส่ือสารเป็นไปใน
ทิศทางเดียวโดยปราศจากขอ้มูลยอ้นกลบัหรือเสียงสะทอ้นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3) การปรึกษาหารือ (Consultation) การมีส่วนร่วมระดบัน้ีเป็นการส่ือสารสอง
ทางซ่ึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหา ความกงัวลและความ
ตอ้งการ ตลอดจนถึงทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือแนวทางบรรเทาความวิตกกงัวล อยา่งไรก็ตาม 
การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีไม่มีหลกัประกนัใดว่าความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไดรั้บการ
พิจารณาประกอบการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีจึงได้รับการเปรียบเปรยว่าประชาชน 
“ก าลงัมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วม” รูปแบบของการปรึกษาหารือ เช่น การประชุมสาธารณะท่ีผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียไม่มีโอกาสก าหนดประเด็นการประชุม การท าประชาพิจารณ์ และการส ารวจความ
คิดเห็นหรือทศันคติ 

4) การร่วมสร้างความเป็นเอกฉนัท ์(Consensus - Building) เป็นการมีส่วนร่วมท่ี
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัเพื่อแสวงหาความเขา้ใจร่วมกนั และมีการ
เจรจาเพื่อหาทางออกท่ีสามารถยอมรับไดข้องทุกฝ่าย อยา่งไรก็ตาม จุดอ่อนของการมีส่วนร่วมแบบ
น้ี คือ ปัจเจกบุคคลและกลุ่มมีแนวโนม้ด ารงอยูใ่นความเงียบหรือน่ิงเฉยเฉ่ือยชา 

5) การตดัสินใจ (Decision - Making) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ร่วมกนัตดัสินใจแบบรวมหมู่ (Collective Decision) เพื่อใหไ้ดค้วามเป็นเอกฉนัท ์เป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การร่วมกนัรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ การเจรจาต่อรองในขั้นน้ีสะทอ้น
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ความแตกต่างหลากหลายของพลงัอ านาจท่ีอาจแสดงออกมาโดยปัจเจกชนหรือกลุ่มท่ีอยู่ภายใน
กระบวนการมีส่วนร่วม 

6) การร่วมเส่ียง (Risk - Sharing) เป็นการมีส่วนร่วมท่ีสืบเน่ืองจากขั้นตอนท่ี 5 
แต่ขยายขอบเขตออกไปมากกวา่การตดัสินใจ โดนรวมเอาผลกระทบของการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนดว้ย
ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรือผลท่ีเป็นอนัตราย และผลสืบเน่ืองท่ีไม่คาดหมาย ส่ิงเหล่าน้ีคือ
องคป์ระกอบของความเส่ียงแมแ้ต่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดอาจก่อให้เกิดผลท่ีพึงปรารถนานอ้ยท่ีสุดได ้
ดงันั้น ความรับผิดชอบต่อสาธารณะจึงเป็นรากฐานของการมีส่วนร่วมในระดบัน้ี โดยเฉพาะผูท่ี้มี
อ านาจมากแต่มีความเส่ียงนอ้ย 

7) การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เป็นความสัมพนัธ์อยา่งเท่าเทียมระหวา่งกลุ่ม
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย ความเท่าเทียมในขั้นน้ีไม่เพียงแต่เป็นเร่ืองของ
รูปแบบ โครงสร้างหรือหน้าท่ี แต่ยงัรวมถึงความสมดุลของการนบัถือซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูมี้
ส่วนร่วม และดว้ยเหตุท่ีการเป็นหุน้ส่วนเป็นระดบัการมีส่วนร่วมท่ีสืบเน่ืองและสร้างมาจากขั้นท่ี 6 
ดงันั้นจึงรวมไปถึงการมีความรับผดิชอบและการร่วมรับความเส่ียงดว้ย 

8) การจดัการตนเอง (Self - Management) การมีส่วนร่วมระดบัน้ีเป็นจุดสูงสุด
ของการมีส่วนร่วม โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีปฏิสัมพนัธ์ในกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงน าไปสู่การอยูดี่มี
สุขของทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง ในการมีส่วนร่วมระดบัน้ี ประชาชนด าเนินการกิจกรรมการพฒันาดว้ย
ตนเอง ทั้งในความคิดริเร่ิม การตดัสินใจ การด าเนินงาน และการประเมินผลด้วยตนเองโดยท่ี
หน่วยงานของรัฐไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งหรืออาจเขา้ไปเก่ียวขอ้งในภายหลงัท่ีประชาชนด าเนินงานจนมี
ความส าเร็จปรากฏต่อสาธารณะแลว้ หน่วยงานของรัฐอาจเขา้ไปสนบัสนุนทรัพยากรบางประการ 
ตวัอยา่งเช่น ศูนยร์วมน ้าใจธนาคารหมู่บา้น อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา ซ่ึงริเร่ิมจากครูในชุมชน
กบัผูน้ าชาวบา้น ด าเนินงานโดยให้ชาวบา้นออมเงินและให้ชาวบา้นกูเ้งิน และเม่ือไดก้ าไรก็จดัสรร
อย่างเป็นระบบทั้งในด้านทุนส ารอง ด้านค่าตอบแทนกรรมการ ด้านเงินพฒันาหมู่บ้าน ด้าน
สวสัดิการแก่สมาชิก และดา้นค่าตอบแทนผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

มุมมองของ Singhal (2001) ให้ความส าคญักับระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นเกณฑ์ โดยใชอ้กัษร C ในการอธิบาย
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วม เรียกวา่ หลกัการ “6 Cs” ซ่ึงมีดงัน้ี 

1) การร่วมมือ (Co - Operation) หมายถึง การท างานบนความร่วมมือของคนใน
ทอ้งถ่ินโดยเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกตวัแทน ซ่ึงมกัไม่ใช่บุคคลท่ีมีอ านาจหรือสามารถให้ขอ้มูล
ส าคญัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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2) การยินยอม (Compliance) หมายถึง การท างานเพื่อคนในท้องถ่ิน โดย
เก่ียวขอ้งกบัการมอบหมายหน้าท่ี ภารกิจ และส่ิงกระตุน้เร้าใจต่าง ๆ ซ่ึงบุคคลภายนอกท าหน้าท่ี
เป็นผูก้  าหนดวาระส าคญัและใหทิ้ศทางการด าเนินกระบวนการต่าง ๆ  

3) การให้ค  าปรึกษา (Consultation) หมายถึง การท างานเพื่อคนในทอ้งถ่ินกบั
บุคคลในทอ้งถ่ิน โดยเก่ียวขอ้งกบัการสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน บุคคลภายนอกยงั
ท าหนา้ท่ีวเิคราะห์ขอ้มูลและมีอ านาจในการตดัสินใจและลงมือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ   

4) การให้ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง การท างานกบัคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการกบัสมาชิกชุมชนและบุคคลภายนอกท างานร่วมกนั เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสม 
โดยบุคคลภายนอกมีบทบาทเฉพาะการสนบัสนุนขอ้มูล ส่วนการตดัสินใจเป็นหนา้ท่ีของบุคคลใน
ทอ้งถ่ิน 

5) การเรียนรู้ร่วมกนั (Co-Learning) หมายถึง การท างานกบับุคคลในทอ้งถ่ิน
และโดยบุคคลในทอ้งถ่ิน เก่ียวขอ้งกบัการท่ีสมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกแลกเปล่ียนความรู้
เพื่อสร้างความเขา้ใจต่าง ๆ ร่วมกนัและท างานร่วมกนัเป็นทีม เพื่อช่วยกนัก าหนดแผนการด าเนิน
กิจกรรมซ่ึงบุคคลภายนอกท าหนา้ท่ีสนบัสนุน  

6) การลงมือกระท าร่วมกนั (Collective Action) หมายถึง การท างานโดยบุคคล
ในทอ้งถ่ิน เก่ียวขอ้งกบัการท่ีสมาชิกทอ้งถ่ินเป็นผูก้  าหนดวาระของตนและขบัเคล่ือนวาระดงักล่าว
ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงปราศจากความคิดริเร่ิมจากบุคคลภายนอกหรือการสนบัสนุนจากบุคคลภายนอก 

จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2555ข) ไดส้รุปถึงระดบัขั้นของการมีส่วนร่วมไว ้7 ระดบั จากระดบั
ต ่าสุดไปยงัระดบัการมีส่วนร่วมสูงท่ีสุด ดงัน้ี 

1) ระดบัการใหข้อ้มูล (Informing) เป็นระดบัการมีส่วนร่วมท่ีต ่าท่ีสุดโดยรัฐหรือ
เจา้ของโครงการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเม่ือกิจกรรมหรือโครงการพฒันาต่าง ๆ ไดถู้กคิด
ริเร่ิมแล้วโดยประชาชนมีสิทธิเพียงการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น ไม่มีช่องทางการแสดงความ
คิดเห็นหรือเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัการตดัสินใจนั้นๆ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมมีหลายวธีิการเช่นการประกาศผา่นหนงัสือพิมพก์ารแจกแผน่พบัการแสดงนิทรรศการเป็น
ตน้ 

2) ระดบัการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Information Provision) เป็น
ระดบัท่ีสูงข้ึนเม่ือประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บขอ้มูลข่าวสารแลว้สามารถท่ีจะคน้หาสาเหตุ
ของปัญหาวิเคราะห์ความจ าเป็นและความตอ้งการของกิจกรรมหรือโครงการและพิจารณาถึงขอ้ดี
ขอ้เสียของทางเลือกต่าง ๆ ไดโ้ดยท่ีรัฐหรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจเชิญชวนให้ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ไดร่้วมแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ เพื่อให้ผูมี้อ  านาจในการตดัสินจ าน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจต่อไป 
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3) ระดบัการปรึกษาหารือ (Consultation) เป็นระดบัขั้นท่ีมีการเปิดโอกาสให้มี
การเจรจากันอย่างเป็นรูปแบบระหว่างผูก้  าหนดนโยบายเจ้าของโครงการประชาชนผูไ้ด้รับ
ผลกระทบและสาธารณชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าขอ้มูลและผลการศึกษามาปรึกษาหารือกบัประชาชน
ในประเด็นปัญหาทางเลือกทางแก้ไขท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย /โครงการนั้น ๆ เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นไดแ้ต่ไม่มีหลกัประกนัวา่แนวความคิดเหล่านั้นจะถูกน าเขา้สู่
กระบวนการพิจารณาอยา่งเหมาะสมและมีผลต่อการตดัสินใจเพียงใด 

4) ระดบัการสร้างความร่วมมือการวางแผนร่วมกนั (Involvement) เป็นระดบัท่ี
เปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารแบบสองทางมีขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับโครงการเปิดโอกาสให้มีการวางแผนร่วมกันในการเตรียมหรือการด าเนินโครงการ
โดยเฉพาะความคิดเห็นท่ีน าไปสู่การลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการด าเนินโครงการหรือการลด
ปัญหาความขดัแยง้เหมาะส าหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อนหรือมีขอ้โตแ้ยง้มาก
อย่างไรก็ตามผูมี้อ  านาจตดัสินใจยงัคงอ านาจการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยวิธีการมีส่วนร่วมเช่นการ
ประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม 

5) ระดบัการร่วมด าเนินการ (Partnership) ระดบัน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจผูด้  าเนิน
นโยบาย/โครงการและประชาชนร่วมกนัจดัท าหรือด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการนั้น ๆ เป็น
การปฏิบติัตามนโยบายหรือด าเนินโครงการร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีวางไว ้

6) ระดบัการร่วมตดัสินใจร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล (Delegated 
Power) เป็นระดบัท่ีประชาชนมีสิทธิในการแลกเปล่ียนกบัผูมี้อ  านาจตดัสินใจและสามารถเขา้ร่วม
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ว่าบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
นโยบายและโครงการพฒันาต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้
อยา่งมากเน่ืองจากประชาชนจะท าหนา้ท่ีเฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบและเตือนภยัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสังคมและคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดย
รูปแบบของการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอาจอยูใ่นรูปของการจดัตั้งคณะกรรมการกลางท่ี
ประกอบจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วน 

7) ระดบัการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) เป็นระดบัการมีส่วนร่วม
ขั้นสูงสุดโดยประชาชนสามารถริเร่ิมนโยบายวางแผนและด าเนินโครงการต่าง ๆ ไดเ้องตั้งแต่ตน้
โดยเจา้หนา้ท่ี/หน่วยงานของรัฐเป็นเพียงผูใ้หก้ารสนบัสนุนการด าเนินงาน 

ในขณะท่ี International Association for Public Participation ซ่ึงเป็นสถาบนันานาชาติได้
ศึกษาและก าหนดระดบัการมีส่วนร่วม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2550) ไดจ้ดั
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้5 ระดบั ไดแ้ก่ 
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1) การเขา้ถึงขอ้มูล (Access to Information) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน
เก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดบัท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอน
นอ้ยสุดซ่ึงเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบังานของภาครัฐ โดย
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีในการน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง ทนัสมยั และประชาชนสามารถ
เขา้ถึงได ้

2) การรับฟังความคิดเห็น (Consultation) การเปิดให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการ/การปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐ อยา่งอิสระและเป็นระบบ โดย
หน่วยงานภาครัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และน าขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงนโยบาย การตดัสินใจ และพฒันาวธีิการปฏิบติังานในหน่วยงาน  

3) การเก่ียวขอ้ง (Engagement) หมายถึงระดบัท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมหรือเก่ียวขอ้งในกระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ 
และวิธีการท างาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีจัดระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการ
เสนอแนะและการตดัสินใจร่วมกบัภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดบัน้ีมกัด าเนินการในรูปแบบ
กรรมการท่ีมีตวัแทนภาคประชาชนเขา้ร่วม 

4) ความร่วมมือ (Collaboration) การท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมมีบทบาทเป็นหุน้ส่วนหรือภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  

5) การเสริมพลังอ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) การเสริมอ านาจ
ประชาชนเป็นระดบัท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตดัสินใจ การบริหารงาน และ
การด าเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อเขา้มาทดแทนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด าเนินการหรือ
ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงสุดน้ีเนน้ให้ประชาชน
เป็นเจา้ของด าเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนเท่านั้น 
 

2.4.3 หลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (2547) ไดอ้ธิบายหลกัการของการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้รอบความร่วมมือของภาคประชาชนว่าตอ้งค านึงถึง
หลกัการส าคญั ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัเวลาซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ 
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2) การมีส่วนส่วนร่วมของประชาชนตอ้งไม่เป็นลกัษณะของการบงัคบัให้เกิด
การมีส่วนร่วมแต่ตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

3) กระบวนการแสวงหาขอ้ตกลงร่วมของการวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมควรยึดหลักประชาธิปไตยในรูปแบบของการแสวงหาฉันทามติ 
มากกวา่การโหวตเสียงส่วนใหญ่หรือการรับฟังความคิดเห็น 

4)  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้งให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมี
ส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเปิดเผย ต่อเน่ือง เป็นธรรม ไม่อยู่ในสภาพบงัคบั โดยอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์และกติกาเดียวกนัและน ามาซ่ึงการลดความขดัแยง้ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5) การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องค านึงถึงความเป็นชุมชนท้องถ่ิน ในทีน้ี
หมายถึงการให้ความส าคญักบัชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบพหุ
พาคี 

6) การมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือ
ของกลุ่มขององค์กรท่ีไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง การมีส่วนร่วม
ตอ้งไม่อยูใ่นลกัษณะของการเลือกปฏิบติัเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่ตอ้งเป็นประโยชน์
ร่วมกนัของชุมชน 

7) การมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้งท าให้เกิดความหลากหลายของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นอย่างเปิดกวา้งและมีความหลากหลายของความคิดใน
หลายมิติหรือหลายมุมมอง 

United Nations Development Program: UNDP (1997) อธิบายวา่การจดัการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาสามเร่ืองหลัก คือ หลักการของการมีส่วนร่วม วิธีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการก ากบัติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วม ซ่ึงหลกัการของการ
สร้างการมีส่วนร่วมมี 6 ขอ้ มีดงัน้ี 

1) การให้ความส าคัญกับประชาชน ไม่ว่าโครงการจะมีเป้าประสงค์หรือ
เป้าหมายอยา่งไร ผลประโยชน์ ความจ าเป็นและความปรารถนาของประชาชนตอ้งไดรั้บการน าไป
เป็นประเด็นหลกัในการพิจารณาตดัสินใจและการปฏิบติัในโครงการ ค าถามหลกัในการจดัการการ
มีส่วนร่วมไม่ใช่ถามวา่ “เป็นการสะดวกในการจดัการหรือไม่ท่ีจะให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วม” 
แต่จะตอ้งยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางและตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บเป็นหลกั
ระหวา่งการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการ 

2) การยอมรับความรู้ละทกัษะของประชาชน หมายถึงการมองความรู้และทกัษะ
ของประชาชนในฐานะท่ีมีศกัยภาพในการสร้างผลเชิงบวกต่อโครงการ โครงการท่ีไม่ได้ใช้



52 

ประโยชน์จากความรู้และทกัษะของประชาชนไม่เพียงแต่จะท าใหโ้ครงการไม่มีประสิทธิผล ยงัเป็น
การละทิ้งทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าไป การมีส่วนร่วมควรแสวงหาความเป็นไปไดท่ี้จดักิจกรรมบน
พื้นฐานของการใช้ทรัพยากรท้องถ่ิน เพื่อหลีกเล้ียงการพึ่ งพาจากภายนอกและยงัช่วยพฒันา
สมรรถภาพของประชาชนซ่ึงจะบรรลุได้โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับความรู้และความ
เช่ียวชาญท่ีด ารงอยูข่องประชาชน 

3) การเสริมสร้างอ านาจให้กลุ่มผูห้ญิง เพื่อปรับปรุงความไม่เท่าเทียมทางเพศ
โดยการใหผู้ห้ญิงมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมของผูห้ญิงตอ้งเป็นการมีส่วนร่วมอยา่ง
แทจ้ริงและสร้างการเปล่ียนแปลงได้ มิใช่เป็นการมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสัญลกัษณ์ ขณะท่ีใน
หลายพื้นท่ีอาจมีก าแพงหรือส่ิงกีดกั้นทางสังคมและวฒันธรรมซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม
ของผูห้ญิง ผูจ้ดัการการมีส่วนร่วมตอ้งแสวงหาแนวทางในการเปล่ียนแปลงและสร้างสถานการณ์ท่ี
ท าใหผู้ห้ญิงสามารถแสดงความคิดเห็น และเสียงของผูห้ญิงตอ้งไดรั้บการรับฟัง ส่ิงน้ีเป็นประเด็นท่ี
มีความอ่อนไหวและส าคญั แต่การพยายามให้ผูห้ญิงเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสมตอ้งเป็นแก่น
อยา่งหน่ึงของการมีส่วนร่วม 

4) การสร้างบรรยากาศความมีอิสระ ควรใหค้วามเป็นอิสระแก่ประชาชนเท่าท่ีจะ
ท าไดต้ามสภาพความเป็นจริงของโครงการ และหลีกเล่ียงการควบคุมโดยเจา้หน้าท่ี อยา่งไรก็ตาม 
สภาพความเป็นอิสระของประชาชนอาจไม่เป็นจริงเสมอไปในบางสถานการณ์ แต่เจา้หน้าท่ีตอ้ง
พยายามลดการควบคุมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ขณะเดียวกนัตอ้งสร้างศกัยภาพแก่ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด 

5) การสนบัสนุนการริเร่ิมของประชาชน ผูจ้ดัการการมีส่วนร่วมควรสนบัสนุน
ประชาชนให้ริเร่ิมโครงการ ตดัสินใจและลงมือปฏิบติัอย่างกระตือรือร้น แทนท่ีจะท าให้พวกเขา
ตอบสนองอยา่งเฉ่ือยชาต่อการริเร่ิมของผูอ่ื้น ยิง่การริเร่ิมของประชาชนไดรั้บการสนบัสนุน ก็ยิ่งท า
ให้พวกเขามีความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการพฒันามากข้ึน แต่ปัญหาหลกั คือ มีเจา้หน้าท่ีบางส่วน
ซ่ึงไม่ต้องการหรือไร้ความสามารถในการส่งเสริมความเป็นเจ้าของกิจกรรมและผลลัพธ์ของ
โครงการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

6) การอนุญาตให้บางส่ิงเป็นไปเองในทิศทางของโครงการ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจะมีความหมายตราบเท่าท่ีมีความเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล โครงการ
ควรปล่อยให้มีการพฒันาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยให้
ประชาชนแสดงบทบาทเพิ่มข้ึนและเร่ิมตน้รับผิดชอบเองในบางเร่ือง โครงการท่ีมีส่วนร่วมอาจใช้
เวลายาวนานแต่ถา้หากเป็นการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงจะไดผ้ลลพัธ์ในเชิงบวกและมีความย ัง่ยนื 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวจึงอาจสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนตอ้งเป็นไปดว้ยความ
สมคัรใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือประโยชน์ของสาธารณะ มีการค านึงถึงชุมชนเป็นหลกั
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และมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเกิดการระดมความคิด รวมถึงตอ้งปฏิบติัภายใต้
กฎเกณฑเ์ดียวกนัหรือภายใตห้ลกัของประชาธิปไตย 

 
2.4.4 กฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้องกับการมี ส่ วน ร่วมของประชาชนด้ านการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประเทศไทยให้ความสนใจพฒันาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 วางกรอบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจในระดบัโครงการไวใ้นหลายมาตรา โดยแบ่งตามประเด็นดงัน้ี (อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2553) 

2.4.4.1 สิทธิและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

1) สิทธิของชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(1) มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ินหรือชุมชน
ทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่มมีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะหรือวฒันธรรม
อนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

(2) มาตรา 64 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม
สหภาพ สหพนัธ์สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร องคก์ารเอกชน หรือหมู่คณะอ่ืน 

2) สิทธิของบุคคลในการท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมี
คุณภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(1) มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และในการคุม้ครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้ด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างปกติ
และต่อเน่ือง ในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพ
ชีวติของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน
อยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระท ามิได ้เวน้แต่
จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ
จดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อนรวมทั้งไดใ้ห้องคก์ร
อิสระ ซ่ึ งประกอบด้วยผู ้แทนองค์การ เอกชนด้านส่ิ งแวดล้อมและสุขภาพและผู ้แทน
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สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้
ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว 

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบญัญติัน้ี 
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

3) สิทธิของประชาชนในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะ 
(1) มาตรา 56 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าว

สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
เวน้แต่การเปิดเผยขอ้มูลนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความปลอดภยัของประชาชนหรือส่วน
ไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

4) สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารก่อนการอนุญาตหรือด าเนินโครงการท่ี
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นผา่นกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

(1) มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับขอ้มูล ค าช้ีแจง และเหตุผล
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินก่อนการอนุญาตหรือการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนไดเ้สียส าคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

การวางแผนพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยก์ารวางผงัเมืองการก าหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ี
อาจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียส าคญัของประชาชน ให้รัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อนด าเนินการ 

2.2.4.2 หนา้ท่ีในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
1) หน้าท่ีของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
(1) มาตรา 71 บุคคลมีหน้าท่ีป้องกนัประเทศ รักษาผลประโยชน์

ของชาติและปฏิบติัตามกฎหมาย 
(2) มาตรา 73 บุคคลมีหน้าท่ีรับราชการทหาร ช่วยเหลือในการ

ป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัสาธารณะ เสียภาษีอากรช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษ ์
ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
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2) หนา้ท่ีของรัฐในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(1) มาตรา 85 รัฐต้องด า เนินการตามแนวนโยบายด้านท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1) จดัให้มีการวางผงัเมือง พฒันา และด าเนินการตามผงัเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย ัง่ยนื 2) จดัใหมี้แผนการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยา่งเป็นระบบและ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้ งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 3) ส่งเสริม 
บ ารุงรักษา และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตลอดจนควบคุมและก าจดั
ภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน 
ชุมชนท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน 

3) หน้าท่ีขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการบ ารุงรักษา
และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(1) มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีอ านาจหน้าท่ี
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญติั มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ีการจดัการ 
การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีการ
เขา้ไปมีส่วนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเขตพื้นท่ีเฉพาะในกรณี
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติของประชาชนในพื้นท่ีของตนการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อ
ริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพ
อนามยัของประชาชนในพื้นท่ี 

นอกจากน้ียงัมีกฎหมายในระดบัรองอ่ืน ๆ ได้แก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความ
คิดเห็นประชาชน พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงก าหนดให้รัฐหรือเอกชนเจา้ของโครงการพฒันาท่ีได้รับ
อนุญาตโดยภาครัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจโครงการ 
หรือด าเนินกิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ซ่ึงมีผลกระทบอย่างกวา้งขวางต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพอนามยั วิถีชีวิต หรือส่วนไดส่้วนเสียกบัชุมชน เจา้ของโครงการตอ้งจดัให้มีกระบวนการ
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การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสียก่อน 
(จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ, 2555ก) 
 

2.5  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าเนิดข้ึนภายใต้ทฤษฎีการกระจายอ านาจและอุดมการณ์
ประชาธิปไตยซ่ึงมุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการปกครองตนเอง 
ประเทศไทยมีการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยไดแ้บ่งการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน 
คือ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนัมี 5 รูปแบบ ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา (ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล, 2556) โดยการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ินนั้น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินถือเป็นหน่วยงานส าคญัในการ
ก ากบัดูแล และควบคุมใหเ้กิดการด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงการยึดถือหลกัธรร
มาภิบาลในการปฏิบติัเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดีได ้ในหัวขอ้น้ีไดอ้ธิบายถึง 
ความหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน และประเภทขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  

2.5.1 ความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปกครองส่วนท้องถ่ินหรือการปกครองทอ้งถ่ิน มาจากศพัท์ภาษาองักฤษว่า “Local 

Government”ท่ีแปลว่า “รัฐบาลท้องถ่ิน” (ชาญชัย จิตรเหล่าอัมพร, 2552) นักวิชาการได้ให้
ความหมายหรือค านิยามของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวห้ลายทศันะ ดงัน้ี  

ประทาน คงฤทธิศึกษากร (2535) อธิบายว่าการปกครองท้องถ่ินหมายถึง ระบบการ
ปกครองท่ีเป็นผลเน่ืองมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ และโดยนัยน้ีจะเกิดมี
องค์การท าหน้าท่ีปกครองท้องถ่ินโดยคนในท้องถ่ินนั้น ๆ องค์การน้ีจดัตั้ งและถูกควบคุมโดย
รัฐบาล แต่ก็มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายของ
ตนเองได ้

วิชุกร นาคธน (2549) อธิบายว่าการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ ส่วนหน่ึงของการปกครอง
ประเทศ โดยรัฐบาลกระจายอ านาจการบริหารจดัการเก่ียวกบัภารกิจการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชนทอ้งถ่ินโดยมีกฎหมายให้อ านาจให้สามารถด าเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะบางอยา่งท่ี
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จ าเป็น และเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีภายใตห้ลกัของความยืดหยุน่ คล่องตวัและสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยมีองคก์รทางการบริหารของทอ้งถ่ินนั้นเองเป็นผูด้  าเนินการ มิใช่การ
บริหารจดัการโดยองคก์ร เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลหรือตวัแทนรัฐบาลท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 

โกวิทย ์พวงงาม (2550) การปกครองทอ้งถ่ิน หมายถึง การท่ีองค์กรหน่ึงมีพื้นท่ีอาณาเขต
ของตนเองมีประชากรและมีรายได้ตามท่ีหลักเกณฑ์ก าหนด โดยมีอ านาจและมีอิสระในการ
ปกครองตนเอง มีการบริหารการคลงัของตนเอง รวมทั้งมีอ านาจหนา้ท่ีให้บริการในดา้นต่าง ๆ แก่
ประชาชน ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีดงักล่าวจะมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองตนเอง อาทิ การมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครอง
ตนเอง โดยผา่นตวัแทนท่ีมาจากการเลือกตั้ง เช่น การมีสภาทอ้งถ่ิน เป็นตน้  

ชาญชัย จิตรเหล่าอมัพร (2552) ได้สรุปจากทศันะเหล่าน้ีว่า การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หมายถึงการจดัตั้ งรูปแบบการปกครองในระดับท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดข้ึนจากการกระจายอ านาจของ
รัฐบาลกลาง โดยมีผลให้องค์กรท่ีจดัตั้งน้ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท่ีมีอ านาจอิสระบางส่วนในการ
บริหารงาน เพื่อท าหนา้ท่ีและรับผดิชอบต่อภารกิจต่าง ๆ  

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ รูปแบบการ
ปกครองแบบหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนในระดบัทอ้งถ่ิน จากการกระจายอ านาจโดยรัฐบาลกลาง ท าให้องคก์ร
ท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อปกครองในทอ้งถ่ินมีอ านาจการบริหารงานอยา่งอิสระในบางส่วน ซ่ึงตอ้งท าหนา้ท่ี
และรับผดิชอบภารกิจต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากรัฐบาลกลาง 

 
2.5.2 องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุทยั หิรัญโต (2523) ระบุวา่ระบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 

8 ประการ 
1) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายถึง การก าหนดเร่ืองการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในรัฐธรรมนูญ จะท าให้การปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็งกว่าท่ีก าหนดโดย
กฎหมายอ่ืน ๆ เพราะแสดงใหเ้ห็นถึงนโยบายการกระจายอ านาจอยา่งแทจ้ริง 

2) พื้นท่ีและระดบั (Area and Level) เกณฑท่ี์จะก าหนดพื้นท่ีและระดบัของหน่วย
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ส าหรับขนาดของพื้นท่ีจากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ องคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม องคก์ารอนามยัโลก และส านกักิจการ
สังคม ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมี
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ประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีตอ้งพิจารณาด้วย เช่น 
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได ้และบุคลากร เป็นตน้  

3) การกระจายอ านาจและหน้าท่ี การก าหนดให้ทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยูก่บันโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคญั 

4) องค์การนิติบุคคล จดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย มีขอบเขตการปกครองท่ีแน่นอน มี
อ านาจการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ขอ้บงัคบั ควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายนั้น ๆ  

5) การเลือกตั้ ง สมาชิกองค์การหรือคณะผูบ้ริหารจะต้องได้รับเลือกตั้ งจาก
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน 

6) อิสระในการปกครองทอ้งถ่ิน สามารถใชดุ้ลยพินิจในการปฏิบติักิจการภายใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากรัฐบาลกลาง และไม่อยูใ่นสายการบงัคบับญัชาของ
หน่วยงานทางราชการ 

7) งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจดัเก็บภาษีตาม
ขอบเขตท่ีกฎหมายใหอ้ านาจในการจดัเก็บ เพื่อให้ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พียงพอท่ีจะท านุบ ารุงทอ้งถ่ินให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป 

8) การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรั้บการจดัตั้งข้ึนแลว้ยงัคงอยูใ่นการก ากบัดูแล
จากรัฐเพื่อประโยชน์และความมัน่คงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม  

นอกจากน้ียงัมีการจดัองค์ประกอบของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้4 ประการ (โกวิทย ์
พวงงาม, 2550) 

1) รัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นตวัแทนประชาชนในการใช้อ านาจเพื่อก าหนดนโยบาย
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน หรือเพ่อแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน บทบาท
ของรัฐบาลทอ้งถ่ินคลา้ยกบัรัฐบาลกลาง แต่ไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารอย่างเท่าเทียม เพราะ
หลกัการปกครองทอ้งถ่ินมุ่งให้รัฐบาลทอ้งถ่ินมีภารกิจตามแต่ท่ีกฎหมายระบุไวเ้ท่านั้น ส่วนใหญ่
เป็นพนัธกิจท่ีสามารถท าไดเ้องในพื้นท่ีทอ้งถ่ินนั้น โดยมากยงัจ าเป็นตอ้งพึ่งพิงรัฐบาลกลางในการ
สนบัสนุนในเร่ืองท่ีตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก 

2) การมีพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีมีขอบเขตชัดเจน รัฐบาลทอ้งถ่ินสามารถใช้อ านาจ
หนา้ท่ีไดอิ้สระตามกรอบการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง พื้นท่ีดงักล่าวเป็นทั้งในเมืองท่ีมีความ
เจริญทางวตัถุสูง และ/หรือพื้นท่ีในเขตชนบทก็ได้ เกณฑ์การจัดตั้ งองค์กรปกครองท้องถ่ิน
โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 

เกณฑ์จ านวนประชากร โดยทัว่ไปจะมีเกณฑ์ขั้นต ่าของจ านวนประชากรท่ีจะ
จดัตั้งการปกครองทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบข้ึนมา  
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เกณฑ์ลกัษณะพื้นท่ี เช่นเดียวกบัเกณฑ์ประชากร ถา้เป็นชุมชนเมือง มีประชากร
อาศยัอยู่เป็นจ านวนมากและหนาแน่น มกัจะมีการจดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีโครงสร้าง
องคก์รท่ีมีการจ าแนกแจกแจงสูง และ/หรือมีการจดัโครงสร้างแบบ 2 ชั้น เช่น เขตนครหลวงและมี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัรองลงไปรับผดิชอบพื้นท่ียอ่ย ๆ  

เกณฑ์รายได ้เป็นเกณฑ์ท่ีมีความส าคญัเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ี ความเป็นอิสระ
ในการปกครองตนเอง และความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบดว้ย 
รายได้ของท้องถ่ินท่ีจดัเก็บได้เองควรเป็นรายได้หลักของท้องถ่ิน และมีจ านวนเพียงพอท่ีจะ
น ามาใชใ้นการบริหารงานทอ้งถ่ิน โดยพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางใหน้อ้ยท่ีสุด 

เจตนารมณ์และความเห็นของประชาชน เป็นส่ิงบอกความพร้อมของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน โดยการจดัตั้งหรือการเปล่ียนแปลงฐานะองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินควรไดรั้บความเห็นชอบจากประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย ซ่ึงเป็นไปตามหลกัความเป็น
อิสระในการปกครองตนเองของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

3) การมีประชาชนอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยทั้งทางตรงและทางออ้ม จ านวนประชากรมีผลอย่างยิ่งต่อการตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และการเลือกรูปแบบการปกครอง ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมี
ความส าคญัในการพฒันา ประชาชนตอ้งไดรั้บโอกาสอย่างเท่าเทียมกนัในการให้สามารถใชสิ้ทธิ
ทางการเมืองในหลายมิติ เช่น การแสดงความคิดเห็นของประชาชน การเข้าช่ือถอดถอน
นกัการเมือง การชุมนุมประทว้งอย่างสันติ เป็นตน้ การบริหารจดัการภายในทอ้งถ่ินจึงจ าเป็นตอ้ง
ค านึงถึงสิทธิประโยชน์ความตอ้งการและความจ าเป็นของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นท่ีตั้ง 

4) การมีฐานะเป็นนิติบุคคล ท่ีมีอ านาจอิสระในการบริหารจดัการท่ีมิไดมี้อ านาจ
อธิปไตยแต่อยา่งใด มีอ านาจอยูใ่นก ากบัของรัฐซ่ึงเป็นอ านาจบางส่วนท่ีรัฐบาลกลางไดก้ระจายมา
ให้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถท านิติกรรมสัญญากบัองค์กรอ่ืน ๆ ได้ อ านาจน้ี
รวมถึงการจัดการ การควบคุม และบังคับใช้กฎหมายท้องถ่ินตลอดจนการจัดท าและด าเนิน
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายขององคก์ร 
 

2.5.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมี

อ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบักิจการต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน ตามภารกิจหนา้ท่ีและพื้นท่ีท่ีระบุชดัเจน มี
ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชนหรือจากความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน การจดัระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินของไทยเป็นไปตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบดว้ยการ
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บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน (โกวทิย ์พวงงาม, 2552) ซ่ึงแสดงไดด้งัภาพ
ท่ี 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2  โครงสร้างการจดัระเบียบราชการแผน่ดิน 
แหล่งทีม่า: โกวทิย ์พวงงาม, 2552. 

 
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน คือ การใช้หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

ใหก้บัประชาชนโดยตรง ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบนัมีการจดัระเบียบราชการบริหารทอ้งถ่ินใน
ปัจจุบนั มี 2 ระบบ คือ ระบบทัว่ไปท่ีใชแ้ก่ทอ้งถ่ินทัว่ไป ปัจจุบนัมี 3 รูปแบบ คือ เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และระบบพิเศษท่ีใช้เฉพาะทอ้งถ่ินบางแห่ง 
ปัจจุบนัมี 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 

โครงสร้างการจดัระเบียบราชการแผน่ดิน 

ระบบบริหารราชการส่วนกลาง 

ส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดั 
ส่วนราชการประจ าจงัหวดั 

 

อ าเภอ 
ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

 

ต าบล 

หมู่บา้น 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เทศบาล 

เมืองพทัยา 

กรุงเทพมหานคร 
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2.5.3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินในเชิงการกิจของรัฐไดจ้  าแนกเป็น 3 ประเภท (ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2539) คือ  

1) ภารกิจทางปกครอง ไดแ้ก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ 
การป้องกนัประเทศ การต่างประเทศ การอ านวยความยุติธรรม ฯลฯ ภารกิจประเภทน้ีเป็นภารกิจ
ของรัฐโดยตรง ทัว่ไปรัฐจะเป็นผูด้  าเนินการเอง 

2) ภารกิจทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม เช่น สาธารณูปโภค การขนส่ง ฯลฯ ภารกิจประเภทน้ีรัฐอาจเป็นผูด้  าเนินการเอง
โดยผา่นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรืออาจมอบอ านาจให้เอกชนเป็นผูด้  าเนินการภายใตก้ารกบั
กบัดูแลของรัฐ 

3) ภารกิจทางสังคม ไดแ้ก่ การให้บริการทางสังคม เช่น การให้บริการ
การศึกษา การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข การกีฬา การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ฯลฯ ภารกิจ
ประเภทน้ีรัฐอาจเป็นผูด้  าเนินการเองโดยผา่นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรืออาจมอบอ านาจให้
เอกชนเป็นผูด้  าเนินการภายใตก้ารกบักบัดูแลของรัฐ 

2.5.3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินในเชิงการกิจของท้องถ่ินเกิดข้ึนจากลักษณะของสภาพชุมชนเองซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐไม่
สามารถเขา้ไปสอดส่องดูแลไดโ้ดยทัว่ถึงอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยลกัษณะของภารกิจเป็นเร่ืองของ
ความตอ้งการแต่ละชุมชน เช่น การรักษาความสะอาด การก าจดัขยะมูลฝอย การให้มีน ้ าสะอาด 
ตลาด ฯลฯ 

2.5.3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกับการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ทอ้งถ่ินในเชิงควบคุม ก ากบั ดูแล ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงของการกระจายอ านาจ 
การกระจายอ านาจโดยปราศจากการควบคุมก ากบัย่อมท าให้รัฐเด่ียวไม่สามารถด ารงอยู่ได ้การ
ควบคุมก ากบันั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1) การควบคุมก ากบัโดยตรง แบ่งเป็น 2 กรณีดว้ยกนั 
(1) การควบคุมก ากับตัวบุคคลหรือองค์กร เป็นการควบคุม

สถานภาพทางกฎหมายของคณะบุคคลหรือบุคคลคนเดียวท่ีอยู่ในรูปของคณะบุคคล เช่น คณะ
เทศมนตรี สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี เป็นตน้ 

(2) การควบคุมก ากบัการกระท า การกระท าท่ีส าคญัตอ้งอยู่ภายใต้
การควบคุมก ากบัของรัฐ ได้แก่ การให้ความเห็นชอบต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน การสั่งเพิกถอนหรือสั่งใหร้ะงบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

2) การควบคุมก ากบัโดยออ้ม แบ่งเป็น 2 กรณีดว้ยกนั 
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(1) การให้เงินอุดหนุน เป็นมาตรการในการควบคุมก ากบัทางออ้ม 
ทุกปีรัฐจะจดัสรรเงินอุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

(2) การใช้สัญญามาตรฐาน การท าสัญญาต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินก าหนดว่าตอ้งท าตามแบบท่ีอยู่ในส่วนท่ีแนบทา้ยระเบียบ และการเปล่ียนแปลงสัญญาจะ
กระท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากอยัการจงัหวดั 

การควบคุมก ากบัต่างกบัการบงัคบับญัชาเน่ืองจากการกระจายอ านาจให้แก่ส่วน
ทอ้งถ่ินมีหลกัการคือการฝึกให้ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง มีการปกครองดว้ย
ตนเอง การควบคุมก ากบัควรจะอยูใ่นขอบเขตโดยพิจารณาวา่ทอ้งถ่ินท ากิจการในกรอบอ านาจของ
ตนหรือไม่ ละเมิดกฎหมายหรือไม่ กรณีเช่นน้ีไม่ไดห้มายความวา่ส่วนกลางจะไม่สามารถควบคุม
ดุลยพินิจของส่วนทอ้งถ่ินได ้การควบคุมก ากบันอกจะสามารถควบคุมความชอบดว้ยกฎหมายของ
นิติกรรมทางการปกครองของทอ้งถ่ินแล้วยงัสามารถควบคุมดุลยพินิจของท้องถ่ินด้วย แต่การ
ควบคุมดุลย-พินิจจะมีได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายบญัญติัไวแ้ลว้โดยชัดแจง้เท่านั้น (โกวิทย ์พวงงาม, 
2552) 

 
2.5.5  ประเภทของการปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.5.5.1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจัดตั้ งข้ึนตาม

พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546 บญัญติั
ให้จงัหวดัหน่ึงมีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน เขตของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ไดแ้ก่ เขตจงัหวดั (สนิท จรอนนัต,์ 2549) มีอ านาจหนา้ท่ี 2 ลกัษณะ คือ 
อ านาจหนา้ท่ีในเขตจงัหวดั และอ านาจหนา้ท่ีในเขตสภาต าบล โดยมีหนา้ท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
ประการแรก เป็นผูป้ระสานงาน คือ ประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั ประสานการปฏิบติั
หน้าท่ีของสภาต าบลและทอ้งถ่ิน ประสานการท ากิจกรรมร่วมกนัระหว่างทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขต
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประการท่ีสอง เป็นผูส้นบัสนุน คือ สนบัสนุนสภาต าบลและทอ้งถ่ินอ่ืน
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน ให้ความร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาต าบลและทอ้งถ่ินอ่ืน แบ่งสรร
เงินซ่ึงตามกฎหมายจะตอ้งแบ่งใหแ้ก่สภาต าบลและทอ้งถ่ินอ่ืน และประการท่ีสาม เป็นผูป้ฏิบติั คือ 
ปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
2498 ในเขตสภาต าบล คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท ากิจการ
ท่ีเป็นอ านาจหน้าท่ีของทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงสมควรให้องค์การ
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บริหารส่วนจงัหวดัจดัท า ท ากิจการท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั และปฏิบติัหน้าท่ีราชการในความรับผิดชอบของส่วนกลาง ซ่ึงอาจเป็นราชการ
ส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยโครงสร้างการบริหารส่วนจงัหวดั
แสดงดงัภาพท่ี 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3  โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
แหล่งทีม่า: โกวทิย ์พวงงาม, 2552. 
 
 
 
 

โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

นายกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

รองประธานสภา อบจ. 

เลขานุการสภา อบจ. 

ส่วน 

อ านายการ 

ส่วนแผน
และ

งบประมาณ 

ส่วน 
กิจการ 

 สภา อบจ. 

ส่วน 

การคลงั 

ส่วน 

ช่าง 

คณะกรรมการ 

สามญัประจ าสภา 

คณะกรรมการ 

การศึกษา 

คณะกรรมการ 

วสิามญั 



64 

2.5.5.2 เทศบาล  
เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจดัตั้ งตามพระราชบญัญติัเทศบาล 

พ.ศ. 2496 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2546) (สนิท จรอนนัต,์ 2549) การจดัตั้งเทศบาลกระท า
โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เทศบาลต าบล ใช้เกณฑ์รายได้เป็นตวัก าหนด คือ พื้นท่ีใดจะจดัตั้ง
เป็นเทศบาลต าบลตอ้งมีรายไดไ้ม่ต ่ากวา่ 12 ลา้นบาท ไม่รวมเงินอุดหนุน ประชากร 7,000 คนข้ึน
ไป อยูอ่าศยัหนาแน่นไม่ต ่ากวา่ 1,500 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร หนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าในเขตเทศบาล 
ไดแ้ก่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การใชท่ี้ดินเพื่อประโยชน์แก่ทอ้งถ่ิน การให้บริการแก่ราษฎร 
ส่งเสริมพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน และหนา้ท่ีอ่ืน หรือท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้เป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
นอกจากน้ียงัมีหนา้ท่ีท่ีเทศบาลต าบลอาจกระท าไดต้ามความจ าเป็น หรือมีความสามารถกระท าได ้
คือ การให้บริการแก่ราษฎรเพิ่มเติม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าสะอาดหรือการประปา โรงฆ่าสัตว ์
ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม สุสานและฌาปนสถาน การบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากิน การจดั
ให้มีและบ ารุงสถานพิทกัษ์รักษาคนเจ็บป่วย ไฟฟ้าหรือแสงสว่าง ทางระบายน ้ า และเทศพาณิชย ์
กรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น การควบคุมการก่อสร้างอาคาร การแก้ปัญหาชุมชนแออดั การอนุรักษ์
ส่ิ งแวดล้อม  การพัฒนาท้อง ถ่ินหรือการส่ง เส ริมการปกครองท้อง ถ่ินในรูป เทศบาล 
กระทรวงมหาดไทยจะสั่งให้ด าเนินการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลเฉพาะแห่งได ้หรือ
กรณีท่ีจงัหวดัเห็นว่าสุขาภิบาลใดเหมาะสม สมควรยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล จงัหวดัสามารถ
รายงานไปใหก้ระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งใหด้ าเนินการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลได ้

(1) โครงสร้างของเทศบาลต าบล โกวทิย ์พวงงาม (2552) อธิบายถึง
โครงสร้างของเทศบาลต าบล ดงัน้ี 

ก) สภาเทศบาลต าบล ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ควบคุม
และตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารเพื่อถ่วงดุลอ านาจ สภาเทศบาลต าบลประกอบดว้ยสมาชิก
ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และด ารงต าแหน่งวาระ 4 ปี โดยสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลมีทั้งหมด 12 คน มีประธานสภาหน่ึงคน และรองประธานสภาหน่ึงคน  

ข) คณะเทศมนตรี เป็นฝ่ายบริหารกิจการของเทศบาล โดย
คณะเทศมนตรีเลือกมาจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่ีสมาชิกเทศบาลต าบลมีมติเห็นชอบ ซ่ึงคณะ
เทศมนตรีของเทศบาลต าบลประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหน่ึงคน และเทศมนตรี 2 คน รวมแล้ว
คณะเทศมนตรีของเทศบาลต าบลมีทั้งหมด 3 คน 

ค) พนักงานเทศบาล เป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของเทศบาลซ่ึง
ปฏิบติังานเป็นภารกิจประจ าส านกังานหรือนอกส านกังานก็ได ้มีความเก่ียวพนักบัความเป็นอยูข่อง
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ประชาชนอยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากตอ้งติดต่อและให้บริการแก่ประชาชนในเร่ืองทะเบียนราษฎร์ การ
สาธารณูปโภค การศึกษา และการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น จ านวนพนกังานของ
เทศบาลต าบลข้ึนอยูก่บัปริมาณและคุณภาพของงาน  

(2) การแบ่งหน่วยงาน แบ่งคร่าว ๆ ไดเ้ป็น 6 ส่วน (ซ่ึงอาจมีส่วน
งานนอกเหนือจากน้ีได ้ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม) ไดแ้ก่ 

ก) ส านักปลดัเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินกิจการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนและนโยบายของเทศบาล เป็นเลขานุการของสภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรีเก่ียวกบังานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพนัธ์ งานนิติการ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และงานทะเบียน รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ท่ีมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นงานของส่วนใดหรือ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ข) ส่วนคลัง มีหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินและการบญัชี จดัเก็บ
ภาษี งานดา้นจดัท างบประมาณ งานผลประโยชน์ของเทศบาล ควบคุมดูแลพสัดุและทรัพยสิ์นของ
เทศบาล รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินท่ีมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นงานของส่วนใดหรือตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ค) ส่วนสาธารณสุข มีหน้าท่ีแนะน าช่วยเหลือด้านสุขภาพ
และอนามยั โรงพยาบาลชุมชน ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สุขาภิบาล การรักษาความสะอาด งานสัตว-
แพทย์ ตลาดสาธารณะ สุสานและงานฌาปนกิจสาธารณะ การประกอบการค้าอนัอาจจะเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน รวมทั้งงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ  

ง) ส่วนช่าง มีหน้า ท่ีด า เ นินการเ ก่ียวกับงานโยธา งาน
บ ารุงรักษาทางบก ทางระบายน ้ า สวนสาธารณะ งานส ารวจและแบบแผน งานสถาปัตยกรรม ผงั
เมือง งานสาธารณูปโภค งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานเก่ียวกบัไฟฟ้าหรืองานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

จ) ส่วนการประปา มีหน้า ท่ีด า เนินกิจการเ ก่ียวกับการ
ใหบ้ริการและจ าหน่ายน ้าสะอาด ตลอดจนจดัเก็บผลประโยชน์ในการน้ี 

ฉ) ส่วนการศึกษา มีหน้าท่ีด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติังานในดา้นการศึกษาระดบัประถมศึกษาของเทศบาล งานดา้นการสอน การนิเทศ การศึกษา 
งานสวสัดิการสังคมและนนัทนาการ ตลอดจนปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) อ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบล (โกวทิย ์พวงงาม, 2552) 
ก) อ านาจในการตราเทศบญัญติั เทศบญัญติั คือ กฎขอ้บงัคบั

ทอ้งถ่ิน มีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้น โดยสภาเทศบาลเป็นผูมี้อ านาจหนา้ท่ีในการตรา
เทศบญัญติัโดยไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย โดยเทศบญัญติังบประมาณประจ าปี ถือเป็นการใช้อ านาจ
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สูงสุดในการควบคุม ถา้หากร่างดงักล่าวไม่ไดรั้บการเห็นชอบจากสภาเทศบาลแลว้ หมายถึงคณะ
เทศมนตรีส้ินสุดในหนา้ท่ี 

ข) อ านาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร สภาเทศบาลมีอ านาจใน
การควบคุมคณะเทศมนตรีให้ปฏิบติัหน้าท่ีไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายท่ีก าหนดไว ้มี
มาตรการควบคุมท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) การตั้งกระทูถ้าม สมาชิกเทศบาลมีสิทธิตั้ง
กระทูถ้ามคณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีในขอ้ความใด ๆ ท่ีเก่ียวกบังานในหน้าท่ีได ้2) การเปิด
อภิปราย สมาชิกเทศบาลมีสิทธิขอเปิดอภิปรายต่อคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดคนหน่ึงได ้
ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว ้และ 3) การอนุมติังบประมาณประจ าปี สภา
เทศบาลซ่ึงถือวา่เป็นตวัแทนของประชาชนในทอ้งถ่ิน สามารถควบคุมการจดัหารายไดแ้ละการใช้
จ่ายเงินของฝ่ายบริหารให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และในกรณีท่ี
สภาเทศบาลพิจารณาไม่ลงมติรับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณประจ าปีท่ีคณะเทศมนตรี
เสนอ ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดก็ตามมีผลใหค้ณะเทศมนตรีชุดนั้นตอ้งพน้ต าแหน่งไป 

ค) อ านาจในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้ งคณะเทศมนตรี 
กฎหมายว่าดว้ยเทศบาลก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีไวว้่า “ให้ผูว้่าราชการจงัหวดั
แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นนายกเทศมนตรี และเทศมนตรี ดว้ยความเห็นชอบของสภาเทศบาล” 
คือใหอ้ านาจในการเห็นชอบแต่งตั้งคณะเทศมนตรี โดยสภาเทศบาลจะเสนอการเห็นสมควรให้ผูว้า่
ราชการจงัหวดัแต่งตั้ง มีขอ้สังเกตว่าในปัจจุบนัมีการจดักลุ่มในลกัษณะพรรคการเมืองข้ึน ดงันั้น 
กลุ่มท่ีไดรั้บเลือกตั้งเป็นฝ่ายเสียงขา้งมากจะมีโอกาสสูงในการไดรั้บเลือกตั้งเป็นฝ่ายบริหาร (คณะ
เทศมนตรี) 

ง) อ านาจในการแต่งตั้ งคณะกรรมการสภาเทศบาล สภา
เทศบาลมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบติัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยคณะกรรมการ
สภาเทศบาลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) คณะกรรมการสามญั คือ คณะกรรมการท่ี
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงได้รับเลือกจากสภาเทศบาล และกระทรวงมหาดไทยออก
ระเบียบให้มีคณะกรรมการสามญัประจ าสภาเทศบาลได้ไม่เกิน 2 คณะ โดยเทศบาลต าบลให้มี
กรรมการในคณะหน่ึง ๆ ไดไ้ม่เกิน 3 คน และ 2) คณะกรรมการวิสามญั คือ คณะกรรมการท่ี
ประกอบดว้ยสมาชิกสภาเทศบาลหรือผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกท่ีมิไดเ้ป็นสมาชิกซ่ึงไดรั้บเลือกจาก
สภาเทศบาล โดยอาจมีจ านวนหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการไดเ้ช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
สามญัดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

(4) อ านาจหน้าท่ีของคณะเทศมนตรีเทศบาลต าบล (โกวิทย ์พวง
งาม, 2552) 
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ก) อ านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการ
บริหารงานโดยทัว่ไปของเทศบาลตามท่ีเทศบาลก าหนดไว ้

ข) อ านาจหน้าท่ีในการเปรียบเทียบคดีท่ีละเมิดต่อเทศบญัญติั 
โดยเทศมนตรีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจเพื่อเปรียบเทียบคดีท่ีมีการละเมิดต่อเทศบญัญติัได้ และให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรีมีอ านาจท่ีจะ
เรียกผูก้ระท าความผดิและพยานมาบนัทึกถอ้ยค าเพื่อเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

ค) อ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติัการต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าดว้ย
ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี คือคณะเทศมนตรีมีหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัก านนั ผูใ้หญ่บา้น ในการปฏิบติังาน
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตามบทบญัญติัของกฎหมายลกัษณะปกครองทอ้งท่ี หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและไดก้ าหนดไวโ้ดยกฎกระทรวง 

(5) อ านาจหนา้ท่ีของเทศบาลต าบล (โกวทิย ์พวงงาม, 2552) 
ก) หนา้ท่ีบงัคบัหรือหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติั 

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ใหมี้และบ ารุงทางบกและทางน ้า 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และท่ี

สาธารณะรวมทั้งการก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลู 
(4) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
(5) ใหมี้เคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิง 
(6) ใหร้าษฎรไดรั้บการศึกษาอบรม 
(7) หน้าท่ี อ่ืน ๆ ซ่ึงมีค าสั่ งกระทรวงมหาดไทยหรือ

กฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 
ข) หนา้ท่ีท่ีจะเลือกปฏิบติั 

(1) ใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
(2) ใหมี้โรงฆ่าสัตว ์
(3) ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 
(4) ใหมี้สุสานและฌาปนสถาน 
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์และรักษาคนเจ็บ

ไข ้
(7) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
(8) ใหมี้และบ ารุงทางระบายน ้า 
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(9) เทศพาณิชย ์
ค) หนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายเฉพาะอ่ืน ๆ ก าหนด เช่น 

(1) พระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
(2) พระราชบญัญติัสาธารณสุข พ.ศ. 2484 
(3) พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระท าปุ๋ย พ.ศ. 

2490 
(4) พระราชบญัญติัป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2495 

2)  เทศบาลเมือง คือ ท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้ งของศาลากลางจังหวดั หรือ
ทอ้งถ่ินท่ีมีประชากร 10,000 คนข้ึนไป อยูอ่าศยัหนาแน่นไม่ต ่ากวา่ 3,000 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 
มีรายไดพ้อควรแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนัตอ้งตามกฎหมายก าหนด หน้าท่ีท่ีเทศบาลเมืองตอ้งกระท า
ในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ หนา้ท่ีท่ีบงัคบัใหเ้ทศบาลต าบลตอ้งกระท า หนา้ท่ีใหบ้ริการแก่ราษฎรเพิ่มเติม 
คือในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าสะอาดหรือการประปา โรงฆ่าสัตว ์การจดัให้มีและบ ารุงสถานพิทกัษ์
รักษาคนเจ็บป่วย การจดัให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ ไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง ทางระบายน ้ า และการ
จดัให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือทอ้งถ่ิน ส่วนหน้าท่ีท่ีเทศบาลเมืองอาจ
กระท าได้ตามความจ าเป็น หรือมีความสามารถกระท าได้ ได้แก่ การใช้ท่ีดินเพื่อประโยชน์ของ
ทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน เช่น การจดัให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ เป็นตน้ การใช้
บริการแก่ราษฎรเพิ่มข้ึน เช่น การจดัให้มีและบ ารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก การจดัให้มีและบ ารุง
โรงพยาบาล การจดัท ากิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข การจดัตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เป็นตน้ 

3)  เทศบาลนคร คือ ทอ้งถ่ินท่ีมีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป อยู่
อาศยัหนาแน่นไม่ต ่ากว่า 3,000 คนต่อหน่ึงตารางกิโลเมตร มีรายไดพ้อควรแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีอนั
ตอ้งตามกฎหมายก าหนด หน้าท่ีท่ีเทศบาลนครตอ้งกระท าในเขตเทศบาล ไดแ้ก่ หน้าท่ีท่ีบงัคบัให้
เทศบาลเมืองตอ้งกระท า การให้บริการแก่ราษฎรเพิ่มข้ึน เช่น การจดัให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์
มารดาและเด็ก และกิจการอ่ืนซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข เป็นตน้ การควบคุมสุขลกัษณะและ
อนามยัในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน การจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและ
ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม การจดัให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม ท่ีจอดรถ การวาง
ผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง และการส่งเสริมกิจการการท่องเท่ียว ส่วนหนา้ท่ีท่ีเทศบาลนคร
อาจกระท าไดต้ามความจ าเป็น หรือมีความสามารถกระท าได ้เป็นเช่นเดียวกบัเทศบาลเมือง  
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ภาพที ่2.4  โครงสร้างเทศบาล 
แหล่งทีม่า: สนิท จรอนนัต์, 2549. 
 

2.5.5.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัตั้งตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2546) (สนิท จรอนนัต,์ 2549) ซ่ึงบญัญติัให้
ยกฐานะเป็นสภาต าบลท่ีมีรายได้ในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปี เฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละ 
150,000 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หากองคก์ารบริหารส่วนต าบลแห่งใดมีรายไดต้  ่า จะถูกยุบรวม โดยมีเง่ือนไข 
ดงัน้ี 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีเขต
ติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัได ้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจรวมกบัหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน
ท่ีมีเขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัได ้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรทั้งหมดไม่ถึง 2,000 คน เป็น
เหตุใหไ้ม่สามารถบริหารงานพื้นท่ีนั้นใหมี้ประสิทธิภาพได ้ใหก้ระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวม

โครงสร้างเทศบาลต าบล/เมือง/นคร 

สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 

เทศบาลต าบลมีสมาชิกสภา 12 คน 
เทศบาลเมืองมีสมาชิกสภา 18 คน 
เทศบาลนครมีสมาชิกสภา 24 คน 

ประธานสภาและรองประธานสภา
เทศบาลเลือกจากสมาชิกเทศบาล

ตามมติของสภา 

เทศบาลต าบลมีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 2 คน 
เทศบาลเมืองมีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 3คน 
เทศบาลนครมีรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน 4คน 

รองนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลดงักล่าว โดยให้รวมพื้นท่ีเขา้กบัองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนท่ีมีเขต
ติดต่อกบัภายในเขตอ าเภอเดียวกนั หรือให้รวมพื้นท่ีเขา้กบัหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ี
มีเขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนั ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้นหน้าท่ีท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งกระท า ไดแ้ก่ จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน ้ าและทางบก รักษาความ
สะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ป้องกนัโรค
และระงบัโรคติดต่อ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมาย โดยจดัสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร ส่วนหนา้ท่ีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาจดัท า
กิจการในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไดแ้ก่ ใหมี้น ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้มีและ
บ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่ง ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การ
กีฬา การพกัผอ่นหย่อนใจและสวนสาธารณะ ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การ
คุม้ครอง ดูแล รักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์การ
ท่องเท่ียว และการผงัเมือง 
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ภาพที ่2.5  โครงสร้างองคก์ารบริการส่วนต าบล 
แหล่งทีม่า: สนิท จรอนนัต์, 2549. 

 
2.5.5.4 กรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษจัดตั้งข้ึนโดย

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ก าหนดฐานะกรุงเทพมหานคร
เป็นส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ินนครหลวงหรือทอ้งถ่ินนครหลวง มีเขตปกครองเต็มพื้นท่ี ต่อมามีการ
ปรับปรุงให้มีอิสระจากส่วนกลางมาข้ึน โดยการตราพระราชบญัญติักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2542 (สนิท จรอนนัต,์ 2549) มีสาระส าคญัโดยสังเขป ไดแ้ก่ 

1) ให้เลือกผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแต่งตั้งรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครได ้4 คน  

2) ไม่มีการลงประชามติให้ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจาก
ต าแหน่ง 

3) การยบุสภากรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 

โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งหมู่บา้นละ 2 คน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่เกิน 2 คน 

ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล1 คน 

 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

และส่วนราชการต่าง ๆ  
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4) ถา้มีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครตอ้ง
พน้จากต าแหน่งดว้ย 

5) มีสภาเขตท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการเขต 
6) กรุงเทพมหานครมีอ านาจออกขอ้บญัญติั เก่ียวกบัการคลงัและการ

รักษาทรัพยสิ์นของกรุงเทพมหานคร รวมถึงอ านาจสั่งยึดและขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของผูท่ี้คา้ง
ช าระภาษี โดยไม่ตอ้งขอหมายศาล 

7) ให้ขา้ราชการกรุงเทพมหานครบางต าแหน่ง และข้าราชการท่ีผูว้่า
กรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีส าหรับปฏิบติัหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร มีฐานะ
เป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความ
อาญา 

8) มีกิจการในอ านาจหน้าท่ีเพิ่มข้ึน เช่น การทะเบียนตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด การผงัเมือง การขนส่ง เป็นตน้  

9) สามารถตั้งสหกรณ์ เพื่อด าเนินกิจการในอ านาจหนา้ท่ีได ้
ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2542 ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งน้ี ต้องปฏิบติัตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีวา่ดว้ยเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
2) การทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
4) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
5) การผงัเมือง 
6) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และทางระบายน ้า 
7) การวศิวกรรมจราจร 
8) การขนส่ง 
9) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้มและท่ีจอดรถ 
10)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
11)  การควบคุมอาคาร 
12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
13)  การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14)  การพฒันาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
15)  การสาธารณูปโภค 
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16)  การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
17)  การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
18)  การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
19)  การควบคุมความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ

อนามยัโรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ  
20)  การจดัการศึกษา 
21)  การสาธารณูปการ 
22)  การสังคมสงเคราะห์ 
23)  การส่งเสริมการกีฬา 
24)  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
25)  การพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร 
26)  หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายระบุให้อ านาจหน้าท่ีของผูว้่าราชการ

จงัหวดั นายอ าเภอ เทศบาลนคร หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือกฎหมายระบุเป็นหนา้ท่ีของกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่2.6  โครงสร้างกรุงเทพมหานคร 
แหล่งทีม่า: สนิท จรอนนัต์, 2549. 

 

โครงสร้างกรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานคร สภาเขต ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
รองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร 2 คน 

ประชาชน 100,000 คน ต่อสภา
กรุงเทพมหานครได ้1 คน 

ประธานสภาเขต 
รองประธานสภาเขต 2 คน 

สมาชิกสภาเขตอยา่งนอ้ยเขตละ 7 คน 
ประชาชน 100,000 คน ต่อ 
สมาชิกสภาเขตได ้1 คน 

 

รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 4 คน 

ปลดักรุงเทพมหานคร 
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2.5.5.5  เมืองพทัยา 
เ มืองพัทยา เ ป็นองค์การปกครองส่วนท้อง ถ่ินรูปแบบพิ เศษ จัดตั้ ง โดย

พระราชบญัญติัระเบียบราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 เดิมเป็นสุขาภิบาลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง 
จงัหวดัชลบุรี เหตุท่ีเป็นทอ้งถ่ินท่ีมีผลประโยชน์กระทบต่อผลประโยชน์ของราษฎรในทอ้งถ่ิน และ
ผลประโยชน์ต่อประเทศอยา่งชดัเจน จึงจ าเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีคุณสมบุติเฉพาะแตกต่าง
จากการปกครองทอ้งถ่ินในรูปแบบอ่ืน ๆ โดยน าแนวคิดการปกครองในรูปแบบผูป้กครองเมือง 
(City Manager) ปัจจุบนัเมืองพทัยามีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารราชการตามพระราชบญัญติั
ระเบียบการบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 (สนิท จรอนนัต,์ 2549) อ านาจหนา้ท่ีของเมือง
พทัยามีดงัน้ี 

1) การตราขอ้บญัญติัโดยไม่ขดัแยง้ต่อกฎหมาย และโดยความเห็นชอบ
ของสภาเมืองพทัยาโดยขอ้บญัญติัต่อไปน้ี จะก าหนดโทษจ าคุก หรือโทษปรับ หรือทั้งจ  าทั้งปรับผู ้
ละเมิดได ้แต่ก าหนดโทษจ าคุกหา้มเกินหกเดือนและปรับเกินหน่ึงหม่ืนบาทไม่ได ้

(1) การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา 
(2) เ ม่ือมีกฎหมายบัญญัติให้ เ มืองพัทยามีอ านาจหน้า ท่ีตรา

ขอ้บญัญติัได ้
(3) การใหบ้ริการโดยมีค่าตอบแทน 
(4) การพาณิชย ์
(5) การคลัง  การงบประมาณ การเ งิน ทรัพย์สิน การจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ (มาตรฐานไม่ต ่ ากว่ามาตรฐานกลางท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด) 

2) การด าเนินการในเขตเมืองพทัยา 
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(2) ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(3) การคุม้ครองและดูแลรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของ

แผน่ดิน 
(4) การวางแผนผงัเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(5) การจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
(6) การจดัการจราจร 
(7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้น 

เมือง 
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(8) การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู และการบ าบดัน ้าเสีย 
(9) การจดัใหมี้น ้าสะอาดหรือการประปา 
(10)  การจดัใหมี้การควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
(11)  การควบคุมอนามยัและความปลอดภยัในร้านจ าหน่ายอาหาร 

โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
(12)  การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 
(13)  การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ

วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
(14)  อ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาล

นครหรือเมืองพทัยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.7  โครงสร้างเมืองพทัยา 
แหล่งทีม่า: สนิท จรอนนัต์, 2549. 
 

โครงสร้างเมืองพทัยา 

สภาเมืองพทัยา 
สมาชิกสภาเมืองพทัยา 24 คน 

ประธานสภาเมืองพทัยา 
รองประธานสภาเมืองพทัยา 2 คน 

ปลดัเมืองพทัยา 
เลขานุการสภาเมืองพทัยา  

นายกเมืองพทัยา 

รองนายกเมืองพทัยา ไม่เกิน 4 คน 

ปลดัเมืองพทัยา  

ส านกัปลดัเมืองพทัยา  ส่วนราชการต่าง ๆ  
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จากข้อมูล ท่ีได้กล่าวมานั้ นสามารถสรุปได้ว่า  การปกครองส่วนท้อง ถ่ิน (Local 
administration) หมายถึง การท่ีประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินสามารถใช้อ านาจซ่ึงก าหนดให้โดย
กฎหมาย ด าเนินการบริหารจดัการกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และบริการสาธารณะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิต เศรษฐกิจ และความสงบเรียบร้อยภายในเขตท้องถ่ินของตนเองภายใต้หน่วยงาน 
ผูบ้ริหาร งบประมาณและบุคลากรของตนเอง แต่ยงัอยู่ภายใตค้วามควบคุมของรัฐบาล ปัจจุบนั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 1) องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบทัว่ไป เป็นรูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศทุก
จงัหวดั มี 3 ประเภท ไดแ้ก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั (อบจ.) และ 2) การปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการบริหารจดัการไม่เหมือนกบั
รูปแบบทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นเขตเมืองใหญ่ เช่น เมืองหลวงหรือเมืองท่องเท่ียว ซ่ึงไม่เหมาะท่ีจะใช้
รูปแบบทัว่ไปในการปกครอง ปัจจุบนัมีกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยาท่ีเป็นการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือว่ามีบทบาทหน้าท่ีส าคญัในการดูแลและ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีโดยตรงในการ
ดูแลเขตพื้นท่ี ดังนั้นการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงพบว่ามีผูไ้ด้ท  าการศึกษาไว้หลายช้ิน 
ดงัต่อไปน้ี 

พสุ คงอภยั (2550) ไดท้  าการศึกษาการริเร่ิมของทอ้งถ่ิน กระบวนการนโยบาย และปัจจยัสู่
ความส าเร็จ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี กรณีศึกษาเทศบาลนคร
นนทบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี มีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการขยะตามหลกั
ธรรมาภิบาล ทุนทางสังคม และการกระจายอ านาจอยูใ่นระดบัท่ีดี ทุนทางสังคมในดา้นความเป็น
ภราดรภาพของประชาชนในทอ้งท่ี มีภาพรวมสามคัคีกลมเกลียวในระดบัปานกลาง เน่ืองจากสภาพ
สังคมค่อนขา้งเป็นชุมชนเมือง และขาดความร่วมมือในการท ากิจกรรมกบัเทศบาล ส่วนความโดด
เด่นด้านการจัดการขยะคือการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างครบวงจรเข้ามาจดัการปัญหาขยะ
โดยเฉพาะ 
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เพียงกมล มานะรัตน์ (2550) ไดท้  าการศึกษาการริเร่ิมของทอ้งถ่ิน กระบวนการนโยบาย 
และปัจจยัสู่ความส าเร็จ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี กรณีศึกษา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย พบวา่เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
มีธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัสูง มีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลในโครงการขยะ
ทองค า ซ่ึงสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนไดป้ระมาณร้อยละ 80 ต่อเดือน ท าให้เกิดการลดใช้
สารเคมี ลดจ านวนผูป่้วย ลดค่าใชจ่้าย และสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน แต่พบวา่มีจุดบกพร่องบา้งดา้น
การมีส่วนร่วมซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด ดา้นความโปร่งใส อบต.โคกใหญ่ ไม่เคยถูก
ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต และมีช่องทางให้ประชาชนร้องเรียน อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ตรวจสอบอยา่งเตม็ท่ี ดา้นทุนสังคมอยูใ่นระดบัท่ีสูงดว้ยความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และทา้ยท่ีสุด
ดา้นการกระจายอ านาจอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีอิสระในการบริหารงบประมาณ และบุคคล
นอ้ยมาก  

พงศภ์พ ขนาบแกว้ (2550) ไดท้  าการศึกษาการริเร่ิมของทอ้งถ่ิน กระบวนการนโยบาย และ
ปัจจยัสู่ความส าเร็จ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีดี กรณีศึกษา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต พบวา่มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกั
ธรรมาภิบาล ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน มีช่องทางการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อม ด้านความ
โปร่งใส มีช่องทางการร้องเรียน เปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การท างานและไม่มีขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการทุจริตท่ีมีมูล อีกทั้งด าเนินโครงการอย่างถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ด้านการตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน สามารถแก้ปัญหาให้ชุมชนได้ใน
ระดบัหน่ึง ส่วนการแกไ้ขขอ้ร้องเรียนท าอย่างรวดเร็ว ดา้นหลกันิติธรรม มีการประกาศกฎเกณฑ ์
การบงัคบัใชก้ฎระเบียบและมีระบบการตรวจสอบโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีด าเนินการ ส่วนดา้น
ทุนทางสังคมมีความเป็นภราดรภาพ ชุมชนมีความเหนียวแน่นในการรวมกลุ่ม และมีกลไกการ
จดัการปัญหาความขดัแยง้หรือขอ้พิพาทในชุมชน สุดทา้ยดา้นการกระจายอ านาจ มีอิสระในการ
บริหารงาน งบประมาณ และบุคคล ท าใหส้ามารถด าเนินการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งดี 

ธนภรณ์ บวัค าภา (2553) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัของ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินศึกษากรณีเทศบาลต าบลคุ้งตะเภาอ าเภอเมืองจงัหวดั
อุตรดิตถ์ พบว่าอดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคุง้ตะเภาในฐานะผูน้ าหลกัธรรมาภิบาลไป
ปฏิบติัมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมาภิบาลและมีการน าหลกัธรรมาภิบาลไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานในส่วนของปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบติัในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลคุง้ตะเภานั้นประกอบดว้ยการมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารการมีความพร้อมทางดา้น
ทรัพยากรและดา้นการเงินรวมไปถึงจ านวนของบุคลากรส่วนปัญหาในการน าหลกัธรรมาภิบาลไป
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ปฏิบติัท่ีส าคญัมี 2 ประการคือการมีระบบการให้รางวลัการประกวดองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมี
หลกัการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีไม่ชดัเจนและบุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับในการ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล 

วฒัน์ ทาบึงกาฬ (2544) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยองค์กรทอ้งถ่ิน 
กรณีศึกษาต าบลแม่มอก อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง พบวา่ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการรวมตวักนัเป็นองคก์ร
ชุมชน และขยายเครือข่ายการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองการท าลายป่าจนเกิด
ความแห้งแล้งในล าห้วยล าธารและก่อให้เกิดผลกระทบเป็นความเดือดร้อนของชุมชนต่าง ๆ 
ร่วมกัน การมีผูน้ าท่ีมีส านึกรับผิดชอบสูงต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน การรวมตวักนัเพื่อหา
แนวทางป้องกนัการแยง่ชิงการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรจากคนภายนอก และการส่งเสริมสนบัสนุน
จากองค์กรเอกชน ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรชุมชนระดับ
หมู่บา้นต่อองคก์รเครือข่าย คือกระบวน การสร้างจิตส านึกของคณะกรรมการองคก์รเครือข่ายผา่น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั อยา่งไรก็ตามยงัมีขอ้จ ากดั เช่น ขาดความเช่ือมโยงของการแกไ้ขปัญหา
หรือบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และยงัขาดการ
ประสานงานระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งขาดระบบขอ้มูลและตวัช้ีวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การ
ปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนควรวางแผนจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างผสมผสาน สร้างความร่วมมือในลกัษณะเครือข่าย และเสริมศกัยภาพขององคก์ร
ทอ้งถ่ินโดยให้ความส าคญักบัการให้การศึกษาแก่เจา้หนา้ท่ีและประชาชนเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันา และจดัท าโครงการแบบมีส่วนร่วมขององคก์รทอ้งถ่ิน 

อรศรี งามวทิยาพงศ ์(2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง เง่ือนไขและกระบวนการประสานทุนทาง
สังคมของทอ้งถ่ินเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา 
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ได้ข้อสรุปว่าลกัษณะส าคญัของชุมชนต าบลก าแพงเซาท่ี
ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจมากท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน
อยา่งกวา้งขวางจากเดิมซ่ึงแมจ้ะมีอยูแ่ลว้แต่ก็กระจดักระจายเป็นส่วน ๆ อบต. เขา้มาเช่ือมโยงการมี
ส่วนร่วมให้เกิดเป็นพลังของประชาชนมากข้ึนอีกระดับหน่ึงโดยอาศยัการบริหารจดัการท่ีให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การคิดการท าการตรวจสอบไปจนกระทัง่ถึงการ
ตดัสินใจทางงบประมาณเป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้อบต. จึงเป็นองค์กรท่ีสร้าง
ความเช่ือมัน่และศรัทธาให้ประชาชนเห็นถึงพลงัตนเองในการปกครองทอ้งถ่ินและท าให้ผูน้  าและ
ประชาชนเช่ือมัน่มากยิ่งข้ึนท่ีจะการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนนอกจากน้ีการมีส่วนร่วม
จะย ัง่ยนืหรือไม่นั้นยงัอยูข้ึ่นกบัการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและการปฏิบติัจริง
อย่างต่อเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่นทั้งในกลุ่มผูน้ าและประชาชนด้วยจนกระทัง่การมีส่วนร่วมกลายเป็น
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วฒันธรรมหรืออยู่ในวิถีชีวิตของคนทั้งหมดเม่ือนั้นการมีส่วนร่วมจะย ัง่ยืนไม่ลม้หายตายจากไป
ตามการเปล่ียนแปลงของบุคคล 

นภาพร อติวานิชยพงศ์ (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ อบต. 
ดอนแกว้มีความโดดเด่นในกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยการจดัท าโครงการขยะ
ทองค าและการท่ี อบต. ไดรั้บรางวลัการบริหารจดัการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลเกิดจากการท างาน
อยา่งมีส่วนร่วมมีการวางแผนงานเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของกิจกรรมและให้สมาชิกในชุมชนไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งมากท่ีสุดเง่ือนไขท่ีสนบัสนุนให้ อบต. ประสบความส าเร็จคือการท่ีองคก์รภายใน
ชุมชนเองมีความเป็นธรรมาภิบาลมีวสิัยทศัน์ในการท างานพฒันาชุมชนซ่ึงทุนทางสังคมของชุมชน
ดอนแก้วท่ีท าให้ อบต. ไดรั้บแรงสนบัสนุนจากองค์กรชุมชนเช่ือมสู่ความร่วมมือจากชุมชนได้
กวา้งขวางนอกจากน้ี อบต. โดดเด่นเร่ืองของการท างานด้วยความโปร่งใสจากการทุจริตช่วย
เสริมสร้างศรัทธาและความมัน่ใจของสมาชิกในชุมชนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมของ อบต.ดว้ยความเต็ม
ใจความส าเร็จของการท างานดงักล่าวเกิดข้ึนไดจ้ากการมีทีมงานท่ีเขม้แข็งและมีอุดมการณ์ในการ
ท างานไปในแนวทางเดียวกนัจึงไม่เกิดความขดัแยง้ในการก าหนดนโยบายและการปฏิบติังานของ
อบต. อยา่งไรก็ตามในอนาคตเม่ือเง่ือนไขภายในชุมชนและภายใน อบต. มีความเปล่ียนแปลงไป
จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับเง่ือนไขของชุมชนอยู่ตลอดเวลาและเป็น
หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีดูแลรับผดิชอบการท างานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการก าหนด
นโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ให้องคก์รในระดบัทอ้งถ่ินสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

ศุภรัตน์ รัตนมุขย ์(2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลธรรมาภิบาล กรณี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่การจดัการทรัพยากร
ชายฝ่ังของกลุ่มอนุรักษแ์ละองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนุไทรพร้อมภาคีต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จ
เร่ืองจากปัจจยั ดังน้ี 1) ผูใ้หญ่บ้านและก านันมีบทบาทส าคญัในการติดต่อประสานงานการ
ด าเนินงานของกลุ่มอนุรักษท์  าให้การท างานของกลุ่มมีความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งการไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารจากทั้งทางราชการและแหล่งข่าวต่าง ๆ รวดเร็วฉบัไวทนัต่อเหตุการณ์เน่ืองจากความเป็น
ผูน้ าทางการและมีประสบการณ์ท างานในพื้นท่ีมานาน 2) อบต. ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์การแสดงขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มสู่สาธารณชนอ่ืน ๆ จน
กลุ่มเป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บความสนใจจากกลุ่มคนทัว่ไป 3) อบต. และก านนัผูใ้หญ่บา้นมีการท างาน
อยา่งเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวมีความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติท าใหเ้กิดการท างานร่วมกนัทั้งฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายปกครองในต าบลและ 4) การมีส่วนร่วมและการเสียสละของประชาชนในพื้นท่ีทั้งดา้นแรงงาน
และความเข้าใจความอดทนร่วมกนัในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานกลุ่มอย่างไรก็ตามการ
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จดัการทรัพยากรชายฝ่ังขององคก์ารบริหารส่วนบางขุนไทรท่ีร่วมกบัภาคีฝ่ายต่าง ๆ นั้นระดบัการ
ยึดโยงความร่วมมือและความสามคัคีกลมเกลียวท่ีคงอยู่ในทอ้งถ่ินจะเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อ
ธรรมาภิบาลดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีอ่ืน ๆ เป็นอยา่งยิ่งและเร่ืองน้ีปัจจยัดา้นการ
แข่งขนัทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินอาจเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความสั่นคลอนของระดบั
ความร่วมมือได ้

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ืององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤต
ภาวะโลกร้อน ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง พบว่า ด้านประสิทธิผล เทศบาลได้ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลงังาน/ลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการในระดบัสูงส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดา้นการบริหารจดัการ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบชดัเจน ตาม
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มีนโยบาย แผนงาน และโครงการท่ีครอบคลุม มีการ
จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ และมีการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันา มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยน าระบบ 
ISO 14001 มาใช ้และมีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และราคาไม่แพงมาใชใ้นการด าเนินกิจกรรม
ลดภาวะโลกร้อน บทเรียนส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ไดแ้ก่ 1) การให้ความส าคญักบั
การจดัการพลงังาน/ลดภาวะโลกร้อน 2) การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัแก่ชุมชน 
3) การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 4) การพฒันาบุคลากร และ 5) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีหลายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านส่ิงแวดล้อม เช่น บทบาทของผูน้ าทอ้งถ่ิน การได้รับขอ้มูล
ข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใสในการด าเนินงาน เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัได้น า
ขอ้มูลท่ีไดค้น้พบจากงานวจิยัต่าง ๆ ดงักล่าว มาประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการวจิยัต่อไป 
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บทที ่3 

 
กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 

 
งานวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึง
ผูว้ิจยัได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หนังสือเอกสารทางวิชาการ
รายงานการประชุม งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลออนไลน์จากส่ืออิเลคทรอนิกส์เก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) ซ่ึงการศึกษาน้ีมี
รายละเอียดกรอบแนวคิดและวธีิศึกษาดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 วธีิการด าเนินการศึกษา 
3.3 แหล่งของขอ้มูลในการศึกษา 
3.4 วธีิการเก็บขอ้มูล 
3.5 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
3.6 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

จากการรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการ ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสามารถ
ก าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจยัเร่ืองธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินกรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

บริบท 

- ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
- นโยบายดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หลกัธรรมาภิบาล 

- หลกันิติธรรม (ความเป็นธรรมของการบญัญติัและบงัคบัใชก้ฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ) 
- หลกัคุณธรรม (เจา้หนา้ท่ีมีจริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี) 
- หลกัความโปร่งใส (มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้
สะดวก และสามารถตรวจสอบการท างานได)้ 

- หลกัการมีส่วนร่วม (ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสาธารณะ) 
- หลกัความรับผิดชอบ (เจา้หน้าท่ีมีความรับผิดชอบในส่ิงท่ีท า มีความถูกตอ้งครบถว้นทั้งในดา้น
คุณภาพและปริมาณ)  

- หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล (จดัสรรและใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า เหมาะสม ท างานอย่าง
รวดเร็ว มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด) 

- หลกัความยัง่ยืน (มีการบริหารงานตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ือง) 
 

กระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาล 

ผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลศรีธาต ุ

จงัหวดัอดุรธานี 

แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ     
จงัหวดัอดุรธานี 



83 

3.2 วธิีการด าเนินการศึกษา 
 

งานวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เป็นงานวิจยัท่ีเน้นศึกษาถึงการด าเนินงานจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามหลกัของธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี รวมทั้งศึกษาถึง
ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อน ามาสู่แนวทางใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อม ของ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี และเป็นแนวทางการประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงานในทอ้งถ่ิน
อ่ืน ๆ ท่ีสนใจ โดยงานวิจัยน้ีมีแนวทางปฏิบติัตามระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured 
Interviews) จากเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบล ผูน้ าชุมชน ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลศรี
ธาตุ จงัหวดัอุดรธานี รวมถึงนกัวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และองค์กรพฒันาเอกชน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัการคน้ควา้ขอ้มูลจากวรรณกรรมทางวิชาการ หนงัสือ เอกสารทางวิชาการ 
เอกสารการประชุม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเรียบเรียงขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้าก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อสรุป อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะ 
 

3.3 แหล่งของข้อมูลในการศึกษา 
 
แหล่งขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับงานวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงมีรายละเอียดของแหล่งขอ้มูลแต่ละ
ประเภทท่ีใชใ้นการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-

structured Interviews) สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ผูน้ าชุมชน และ
ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ีเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี นกัวิชาการ หน่วยงานส่วนกลาง
ท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
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3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ผูว้ิจยัได้ท าการการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ โดยการคน้ควา้จากวรรณกรรมทางวิชาการ 

หนงัสือ เอกสารทางวชิาการ เอกสารการประชุม ขอ้มูลออนไลน์จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจยั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน แนวทางส่งเสริมการด าเนินงานและ
ขอ้เสนอแนะ 

 

3.4 วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured Interviews) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี หน่วยงานส่วนกลาง นกัวิชาการและองค์กรพฒันาเอกชน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างไดแ้บ่งเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ 2) ผูน้  าชุมชน 3) ประชาชน 4) นกัวิชาการ 5) หน่วยงานส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสถาบนัพระปกเกลา้ เป็นตน้ และ 
6) องคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นและครบถว้นมากท่ีสุด ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้างดว้ยการเลือกตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลศรีธาตุ ผูน้  าชุมชน นกัวิชาการ หน่วยงานส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้ง 
และองค์กรพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเลือกผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัไดม้ากท่ีสุด อีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและสัมผสักบัปัญหาน้ีจริง และ
ใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบบอกต่อ (Snowball Selection) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชนผูอ้ยูอ่าศยั
ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อให้ได้ขอ้มูลจากประชาชนท่ีสะดวกในการให้
ขอ้มูลและสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัไดจ้ริง อีกทั้งผูใ้ห้ขอ้มูลจะแนะน าต่อไปยงั
ผูอ่ื้นท่ีสามารถให้ขอ้มูลได้จนไดข้อ้มูลครบตามท่ีตอ้งการโดยเวลาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ประมาณ 
30 - 45 นาที จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดม้าเรียบเรียง ตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของ
ขอ้มูล เพื่อน าไปใชใ้นการวจิยัในขั้นต่อไป 
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3.4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดอ้อกแบบเคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม

วิชาการ และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงไดก้ าหนดค าถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการ
วิจยัในคร้ังน้ี โดยการสัมภาษณ์เป็นการสอบถามมีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended 
Questions) ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะกบักลุ่มตวัอยา่งในแต่ละประเภท รวมทั้งส้ิน 4 แบบ ไดแ้ก่  

3.4.1.1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลศรีธาตุ 
3.4.1.2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูน้ าชุมชน 
3.4.1.3 แบบสัมภาษณ์ส าหรับประชาชนทัว่ไป  
3.4.1.4 แบบสัมภาษณ์ส าหรับนกัวิชาการ หน่วยงานส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้ง และ

องคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ก่อนน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้จริงกบักลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาน าร่อง (Pilot 

Study) โดยน าขอ้ค าถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความครอบคลุมเน้ือหาครบถว้น เหมาะสมตรง
ตามโครงสร้างการใช้ภาษาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ท าการปรับแก้แลว้จึงน าแบบ
สัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลจริงเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสม แลว้จึงปรับแกอี้กคร้ังเพื่อน าไปสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลจริง ส่วนความเช่ือมัน่ของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นั้นเม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวแลว้ผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูใ้ห้ขอ้มูลยืนยนัค าตอบของ
ตนเองอีกคร้ังวา่ตรงกบัท่ีไดส้ัมภาษณ์ในคร้ังแรกหรือไม่ 
 

3.4.2 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
ผูว้จิยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

3.4.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิดซ่ึงผ่านการทดสอบความเหมาะสมของ
แบบสัมภาษณ์แลว้ 

3.4.2.2 เคร่ืองบนัทึกเสียงเพื่อบนัทึกเสียงระหวา่งการสัมภาษณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้จง้
ล่วงหนา้แก่ผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์เพื่อขออนุญาตก่อนบนัทึกเสียงสัมภาษณ์ทุกคร้ัง 

3.4.2.3 สมุดบนัทึกอุปกรณ์เคร่ืองเขียน และคอมพิวเตอร์  
3.4.2.4 กลอ้งถ่ายรูป 
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3.5 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ของงานวิจยัน้ี คือ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงไดแ้ก่ 1) ผูบ้ริหาร
และเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 2) ผูน้  าชุมชน 3) ประชาชน 4) นกัวิชาการ 5) หน่วยงาน
ส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสถาบนั
พระปกเกลา้ เป็นตน้ และ 6) องคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มรวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งส้ินจ านวน 
30 ท่านซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

3.5.1 เทศบาลต าบลศรีธาตุ  
3.5.1.1 นายกเทศมนตรี จ านวน 1 ท่าน 
3.5.1.2 ปลดัเทศบาล จ านวน 1 ท่าน 
3.5.1.3 ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 ท่าน  

 
3.5.2 ผู้น าชุมชน 

3.5.2.1 ประธานชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 1 ท่าน 
3.5.2.2 ผูใ้หญ่บา้น จ านวน 1 ท่าน 
3.5.2.3 ครูโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จ านวน 1 ท่าน 
3.5.2.4 พระวดัศรีสวา่งบรมสุข จ านวน 1 ท่าน 
3.5.2.5 ปราชญชุ์มชน จ านวน 2 ท่าน 

 
3.5.3 ประชาชน 

3.5.3.1 ประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ จ านวน 13 ท่าน 
 

3.5.4 นักวชิาการ 
3.5.4.1 นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 2 ท่าน 
3.5.4.2 นกัวชิาการดา้นสังคม/ทอ้งถ่ิน จ านวน 1 ท่าน 
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3.5.5 หน่วยงานส่วนกลางทีเ่กีย่วข้อง 
3.5.5.1 เจ้าหน้าท่ีของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 ท่าน 
3.5.5.2 เจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 ท่าน 
3.5.5.3 เจา้หนา้ท่ีของสถาบนัพระปกเกลา้ จ านวน 1 ท่าน 

 
3.5.6 องค์กรพฒันาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม  

3.5.6.1 เจา้หนา้ท่ีของสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย จ านวน 2 ท่าน 
 

3.6 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  

การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า (Triangulation) โดย
งานวิจยัน้ีประกอบดว้ยการตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นทฤษฎี การตรวจสอบสามเส้าดา้นบุคคล
และการตรวจสอบสามเส้าดา้นเวลา ดงัน้ี 

การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี โดยการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได้จากแหล่ง
ต่าง ๆ โดยขอ้มูลท่ีไดค้น้พบจากเอกสารทางวิชาการ หนงัสือ บทความตีพิมพ ์ส่ืออิเลคทรอนิคส์ 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย (ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย) 
และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม หากขอ้มูลดงักล่าวมีขอ้คน้พบเหมือนกนัหรือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัแสดงวา่ผูว้จิยัไดข้อ้มูลมาถูกตอ้ง 

การตรวจสอบสามเส้าด้านบุคคล ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย (ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย) โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (บุคคล) มา
เปรียบเทียบกนั หากมีขอ้คน้พบเหมือนกนัหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนัแสดงวา่ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลมา
ถูกตอ้ง 

การตรวจสอบสามเส้าดา้นเวลา ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแต่ละบุคคลท่ีระยะเวลาต่างกนัมาเปรียบเทียบกนั เน่ืองจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยคร้ังน้ีกระท าในหลายช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน หากมีข้อค้นพบ
เหมือนกนัหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนัแสดงวา่ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลมาถูกตอ้ง 
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3.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

เม่ือผูว้ิจยัไดข้อ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interviews) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลทั้ง 30 ท่าน ครบถว้นแลว้ 
ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อสรุปเน้ือหา ความคิดเห็นและ
ขอ้มูลท่ีคน้พบ แลว้น าเสนอตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นแบบสัมภาษณ์แต่ละหวัขอ้ ให้สอดคลอ้ง
กับวตัถุประสงค์ของการศึกษาและกรอบแนวคิดท่ีได้เสนอไว ้เพื่อน ามาสรุปผลการศึกษาใน
ประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
2) การจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
3) กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

จงัหวดัอุดรธานี 
4) กระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกัธรรมาภิบาลของ

เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี (หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมี
ส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกัความย ัง่ยนื)  

5) ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 

6) แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 

โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลไดว้ิเคราะห์ตามหลกั
ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 7 หลกั ซ่ึงผูว้ิจยัได้
คดัเลือกและปรับปรุงจากหลกัการดงักล่าวจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งให้
สอดคลอ้งกบับริบทของธรรมาภิบาลกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ
ใชใ้นงานวิจยัน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกัความย ัง่ยืน ซ่ึงสามารถ
อธิบายแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี  

1) หลกันิติธรรม ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หมายถึง การตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน
อยา่งเป็นธรรม มีการบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด ถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับของประชาชน 
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2) หลกัคุณธรรม ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานโดยยดึหลกัของความถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตย ์อดทน ขยนัหมัน่เพียร 
มีความจริงใจ มีระเบียบวนิยั มีจรรยาบรรณต่อส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

3) หลกัความโปร่งใส ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ทั้งในแง่ของการให้ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีเป็นความจริงใหป้ระชาชนรับรู้ และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นโดยง่าย 
อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีได ้

4) หลกัการมีส่วนร่วม ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
ตดัสินในเร่ืองส่ิงแวดล้อมของทอ้งถ่ิน เช่น การท าประชาพิจารณ์ การไต่สวนสาธารณะ การลง
ประชามติ เป็นตน้ 

5) หลักความรับผิดชอบ ในบริบทของการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานโดยมีความตระหนักถึงสิทธิและหน้าท่ีของตน มี
ความรับผิดชอบต่อทอ้งถ่ิน เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนจาก
การปฏิบติังาน  

6) หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานโดยการบริหารจดัทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ใช้
เวลานอ้ย ผลงานมีความถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 

7) หลกัความย ัง่ยนื ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หมายถึง การบริหารจัดการโครงการด้านส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 3 ด้าน คือ 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการใช้ประโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและมีการอนุรักษ์อย่าง
ต่อเน่ืองในระยะยาว 

นอกจากน้ียงัได้พิจารณาตามตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงผูว้ิจยัได้แนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ดงั
แสดงในตารางท่ี 3.1  
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ตารางที ่3.1 ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 
หลกันิติธรรม 1)  การตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไดเ้ปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
อยา่งเป็นธรรม 

2)  ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
หลกัคุณธรรม 1)  คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่

ถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนเร่ืองทุจริตดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเสมอภาค 

 3) เม่ือมีข้อขัดแยง้ด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างเจ้าหน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชน ไดมี้การไต่สวนสาธารณะ
เพื่อหาขอ้เทจ็จริง 

หลกัความโปร่งใส 1)  มีการจดัตั้งหน่วยงานให้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดล้อมของ
ทอ้งถ่ินแก่ประชาชน 

2)  หน่วยงานรับผดิชอบใหข้อ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัทางเลือก
ต่าง ๆ ของนโยบาย หรือแผน หรือโครงการ และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสะดวก 

4)  มีการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสในการท างาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานรับผดิชอบ 

หลกัการมีส่วนร่วม 1)  หน่วยงานรับผิดชอบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจของนโยบาย หรือแผน หรือโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

2)  การจดัท าประชาพิจารณ์เก่ียวท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 

3)  มีการลงประชามติในโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถหา
ฉนัทามติได ้
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 
หลกัความรับผดิชอบ 1)  งานมีความถูกตอ้งครบถว้นทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้ง

จ  านวนความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน  
2)  มีการตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บอยา่ง

รวดเร็ว 
หลกัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1)  ใช้งบประมาณด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มคุม้ค่ากบัผลงานท่ี
ไดรั้บ 

2)  ใชเ้วลารวดเร็วในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3) ประชาชนพึงพอใจกับการบริหารขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
หลกัความย ัง่ยนื 1)  การบริหารงานค านึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการด าเนินงานโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 
งานวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้างกับกลุ่มเป้าหมายหลัก และหน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง
นกัวิชาการอิสระ และองคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ
จากเอกสารทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ประกอบดว้ย 

4.1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
4.2 การจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
4.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดั

อุดรธานี 
4.4 กระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี (หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัความรับผดิชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกัความย ัง่ยนื) 

4.5 ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 

4.6 แนวทางการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
โดยมีกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบล

ศรีธาตุ ดงัน้ี 
กลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลศรีธาตุจ านวน 3 ท่าน  
กลุ่มผูน้ าชุมชนจ านวน 6 ท่าน  
กลุ่มประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในพื้นท่ีจ  านวน 13 ท่าน  
กลุ่มเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 3 ท่าน 
กลุ่มนกัวชิาการจ านวน 3 ท่าน  
กลุ่มเจา้หนา้ท่ีขององคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้มจ านวน 2 ท่าน 
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กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเป็นประชาชนและผูน้ าชุมชนแบ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 26.3 
และเพศหญิงร้อยละ 73.7 กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีระดบัการศึกษามากท่ีสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 36.8 รองลงมา คือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.6 และนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั คือ ระดบั
ปริญญาตรี และระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 5.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อย
ละ 68.4 รองลงมาเท่ากนั คือ คา้ขาย ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ และไม่ไดป้ระกอบอาชีพ คิด
เป็นร้อยละ 10.5 ส่วนใหญ่อาศยัในพื้นท่ีมากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 78.9 รองลงมา คือ 5 – 10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 15.8 ต ่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.3 และผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนและผูน้ าชุมชน 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
      ชาย 5 26.3 
      หญิง 14 73.7 

รวม 19 100 
ระดับการศึกษา   
      ต  ่ากวา่ประถมศึกษา 2 10.5 
      ประถมศึกษา 6 31.6 
      มธัยมศึกษา 7 36.8 
      ปวช/ปวส/อนุปริญญา 2 10.5 
      ปริญญาตรี 1 5.3 
      ปริญญาโท 1 5.3 

รวม 19 100 
อาชีพ   
       ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 2 10.5 
       รับจา้ง/แรงงาน - - 
       คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 2 10.5 
       เกษตรกร 13 68.4 
       ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 2 10.5 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ   
       พนกังานเอกชน - - 

รวม 19 100 
ระยะเวลาทีอ่าศัยในพืน้ที่   
       ต  ่ากวา่ 5 ปี 1 5.3 
       5 – 10 ปี 3 15.8 
       มากกวา่ 10 ปี 15 78.9 

รวม 19 100 
การมีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม   
      มีส่วนร่วม 19 100 
      ไม่มีส่วนร่วม - - 

รวม 19 100 
 

กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีเป็นผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ทั้งหมดอยูอ่าศยั
ในพื้นท่ีมากกว่า 10 ปี และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท ส่วนเจา้หน้าท่ีของ
หน่วยงานส่วนกลางท่ีเก่ียวขอ้ง นกัวชิาการ และเจา้หนา้ท่ีขององคก์รพฒันาเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก  

 

4.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอดุรธานี 
   

4.1.1 ข้อมูลพืน้ฐาน  
เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ได้จดัตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือ

วนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 มีฐานะเป็นสุขาภิบาลช่ือว่า “สุขาภิบาลจ าปี” และเปล่ียนช่ือเป็น
“สุขาภิบาลศรีธาตุ” เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ต่อมาไดมี้พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาลใน พ.ศ. 2542 โดยยกฐานะสุขาภิบาลทั้งหมดทัว่ประเทศเป็นเทศบาลต าบล 
จึงมีผลบงัคับให้สุขาภิบาลศรีธาตุเปล่ียนฐานะเป็น “เทศบาลต าบลศรีธาตุ” ตั้ งแต่วนัท่ี 25 
พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา 
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เทศบาลต าบลศรีธาตุ ห่างจากอ าเภอเมือง ประมาณ 73 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ของจงัหวดัอุดรธานี อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอศรีธาตุ และมีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 576 กิโลเมตร 
 

4.1.2 อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ เร่ิมตั้งแต่หลกัเขตท่ี 1 ทางด้านทิศ

ตะวนัตก ตรงไปทางทิศตะวนัออกผา่นหลกัเขตท่ี 2 ถึงหลกัเขตท่ี 3 
ทิศใต ้ติดต่อเขตล าน ้ าปาวและอ าเภอท่าคนัโท จงัหวดักาฬสินธ์ุ เร่ิมตั้งแต่หลักเขตท่ี 5 

ทางดา้นทิศตะวนัออกตรงไปทางทิศตะวนัตกผา่นหลกัเขตท่ี6 ถึงเขตท่ี 7 และหลกัเขตท่ี 8 
ทิศตะวนัออก ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ เร่ิมตั้งแต่หลกัเขตท่ี 3 ดา้นทิศ

เหนือตรงไปทางทิศใตผ้า่นหลกัเขตท่ี 4 ถึงหลกัเขตท่ี 5 
ทิศตะวนัตก ติดต่อเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าปี เร่ิมตั้งแต่หลกัเขตท่ี 1 ดา้นทิศเหนือ

ลงไปดา้นทิศใตถึ้งหลกัเขตท่ี 8 (บา้นโคกศรี) 
 
4.1.3 พืน้ทีก่ารปกครอง 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีพื้นท่ีทั้งหมด 3.43 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย 9 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

หมู่ท่ี 1 บา้นศรีธาตุ 
หมู่ท่ี 2 บา้นป่าเลา 
หมู่ท่ี 3 บา้นค าดี 
หมู่ท่ี 4 บา้นโคกศรี (มีพื้นท่ีบางส่วน) 
หมู่ท่ี 8 บา้นศรีสง่าเมือง (มีพื้นท่ีบางส่วน) 
หมู่ท่ี 9 บา้นศรีสุข 
หมู่ท่ี 10  บา้นค าศรี 
หมู่ท่ี 11  บา้นศรีเจริญ 
หมู่ท่ี 12  บา้นศรีนคร 
 

4.1.4 ประชากร 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีจ านวนประชากร 5,670 คน เป็นชาย 2,822 คน และหญิง 2,848 คน 

จ านวนทั้งส้ิน 1,726 ครัวเรือน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557) 
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4.1.5 แผนทีแ่สดงเขตการปกครอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.1  แผนท่ีแสดงแบ่งเขตชุมชนเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
แหล่งทีม่า: เทศบาลต าบลศรีธาตุ, 2558. 

 
4.1.6 เส้นทางคมนาคม 

4.1.6.1 การคมนาคมและการจราจร 
1) เทศบาลต าบลศรีธาตุมีทางหลวงแผน่ดินผา่นจ านวน 3 สาย ไดแ้ก่ 

(1) ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2023 อ าเภอศรีธาตุ-วงัสามหมอ 
(2) ทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 2239 อ าเภอศรีธาตุ-ไชยวาน 
(3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2152 จังหวดัอุดรธานี-จังหวัด

กาฬสินธ์ุ 
4.1.6.2 ทางหลวงเทศบาล 

1) ถนนคอนกรีตจ านวน 33 สาย ความยาว 23.66 กิโลเมตร 
2) ถนนลาดยาง จ านวน 5 สาย ความยาว 2.1 กิโลเมตร 
3) ถนนลูกรัง จ  านวน 13 สาย ความยาว 4.504 กิโลเมตร 
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4.1.7 การประปา 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีจ านวนครัวเรือนท่ีใช้น ้ าประปา 964 ครัวเรือน โดยใช้แหล่งน ้ า

บาดาลของชุมชนและน ้าประปา หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอ
กุมภวาปี ซ่ึงมีก าลงัการผลิตน ้ าประปา 500 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยแหล่งน ้ าดิบท่ีใช้ในการ
ผลิตน ้าประปา คือ บึงค าศรี และแหล่งน ้าดิบส ารอง 

 
4.1.8 การไฟฟ้า 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะจ านวน 498 จุด 

ครอบคลุมถนน 38 สาย 
 
4.1.9 เศรษฐกจิ 
ประชากรส่วนใหญ่ในเทศบาลต าบลศรีธาตุประกอบอาชีพดา้นการเกษตรกรรมเป็นหลกั 

ได้แก่การท าไร่อ้อย ไร่มันส าปะหลัง ท านาปี-ปรัง และพืชผกั เช่น กะหล ่ าปลี คะน้า เป็นต้น
นอกจากน้ียงัมีการพาณิชย ์ร้านอาหาร ร้านวสัดุก่อสร้าง และร้านคา้ทัว่ไป โดยมีสถานบริการน ้ ามนั
เช้ือเพลิง 2 แห่ง ธนาคาร 2 แห่ง ร้านทอง 2 แห่ง และตลาดสด (เทศบาล) 1 แห่ง 

 
4.1.10  สังคม 
ชุมชนในเทศบาลเทศบาลต าบลศรีธาตุประกอบดว้ย 9 ชุมชน มีจ านวนประชากร 5,670 คน 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557) ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ โดยมีวดั 3 แห่ง และมี
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีส าคญั ๆ ได้แก่ 1) ประเพณีบุญบั้งไฟ ประมาณเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายนของทุกปี 2) ประเพณีสงกรานต์ 3) ประเพณีลอยกระทง 4) ประเพณีข้ึนปีใหม่ และ5) 
ประเพณีบุญเดือนส่ี ประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี (บุญผเวส) 

 
4.1.11  การศึกษา 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีสถาบนัการศึกษา จ านวน 5 แห่ง แบ่งออกตามระดบัการศึกษาไดแ้ก่

1) ระดบัก่อนการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1 แห่ง 2) ระดบัประถมศึกษา 2 แห่ง 3) ระดบัมธัยมศึกษา 
1 แห่ง และ 4) ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 
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4.1.12  สาธารณสุข 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีสถานบริการทางสาธารณสุขในทอ้งถ่ิน คือ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพชุมชน นอกจากน้ียงัมี ร้านเภสัชกร 2 แห่ง และ คลินิกเอกชน 4 แห่ง 
 
4.1.13  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

4.1.13.1 ภูมิอากาศของเทศบาลต าบลศรีธาตุมีลกัษณะอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 
ฤดู คือฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่มิถุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาว เร่ิม
ตั้งแต่พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ 

4.1.13.2 ลกัษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลศรีธาตุ สภาพพื้นท่ีทัว่ไปเป็นท่ี
ลาดเอียงจากทางทิศเหนือไปทางดา้นทิศใต ้ยาวไปตามถนนสายศรีธาตุ-วงัสามหมอ และล าน ้ าปาว 
มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 0-300 เมตร พื้นท่ีบางส่วนเป็นพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ แต่ปัจจุบนัไม่มีสภาพป่าเพราะประชาชนไปปลูกส่ิงก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั เปล่ียนสภาพเป็น
หมู่บา้นและชุมชนโดยมีแหล่งน ้ าส าคญั 4 แหล่ง ได้แก่ ล าน ้ าปาว ถือเป็นล าน ้ าท่ีเป็นหัวใจของ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ เป็นแหล่งน ้ าท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรสัตวน์ ้ า ใชใ้นการเกษตรทั้งการผลิตขา้ว
นาปรังและพืชผลอ่ืน ๆ บึงค าศรี เป็นหนองน ้ าขนาดใหญ่ มีพื้นท่ี จ  านวน 57.66 ไร่ (พื้นท่ีกกัน ้ า 
40.70ไร่) เก็บน ้ าได ้65,120 ลูกบาศก์เมตร พื้นท่ีตอนบนทางดา้นทิศเหนืออยูใ่นเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ แต่พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตเทศบาล บ่อน ้ าบา้นศรีเจริญ มีขนาดพื้นท่ี 20 ไร่ เก็บ
น ้ าได ้29,000 ลูกบาศก์เมตร มีประโยชน์ส าหรับการอุปโภคและการรักษาพนัธ์ุปลา และหนองน ้ า
ศาลาสุขใจ มีขนาดพื้นท่ี16.71 ไร่ (พื้นท่ีกกัเก็บน ้ า 12.35 ไร่) เก็บน ้ าได ้20,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้
ส าหรับการจดังานประเพณีลอยกระทงและประเพณีบุญบั้งไฟ เหมาะส าหรับการปรับปรุงเป็นท่ีผกั
ผอ่นหยอ่นใจ 

 
4.1.14 การจัดการขยะ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีปริมาณขยะประมาณ 19,512 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั โดยใชร้ถเก็บขยะ

จ านวน 2 คนั ซ่ึงปริมาณขยะท่ีเก็บไดป้ระมาณ 15,292 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั โดยมีสถานท่ีทิ้งขยะ
จ านวน 15 ไร่ อยูภ่ายในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลศรีธาตุ ซ่ึงอยูห่่างจากส านกังานเทศบาล
ต าบลศรีธาตุเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยการก าจดัขยะเป็นแบบฝังกลบและเผา 
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4.1.15 การเมืองและการบริหาร 
เทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นเทศบาลต าบลขนาดกลาง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล 12 คน โดย

คณะผูบ้ริหารของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี 1 คน รองนายกเทศมนตรี 2 
คน เลขานุการ 1 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ซ่ึงโครงสร้างแผนอตัราก าลงั 3 ปี (พ.ศ. 
2555-2557) ก าหนดให้มีพนักงานจ านวน 104 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจ านวน46 คน
ลูกจา้งประจ าจ านวน 5 คน พนกังานจา้งตามภารกิจจ านวน 17 คน และพนกังานจา้งทัว่ไปจ านวน 
55 คนโดยปัจจุบนั (พ.ศ. 2558) มีผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการจ านวน 32 คน ลูกจา้งประจ าจ านวน 5 
คน พนกังานตามภารกิจจ านวน 15 คน และพนกังานจา้งทัว่ไปจ านวน 25 คน โดยโครงสร้างองคก์ร
ของเทศบาลต าบลศรีธาตุแสดงดงัภาพท่ี 4.2  
 

 
 
ภาพที ่4.2 โครงสร้างองคก์รของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
แหล่งทีม่า: เทศบาลต าบลศรีธาตุ, 2558. 
 

4.1.16 วสัิยทศัน์ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีวสิัยทศัน์ คือ “กา้วสู่เมืองน่าอยู ่ครอบครัวอบอุ่นมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น” 
 



100 

4.1.17 พนัธกจิ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีพนัธกิจ 5 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) พฒันาระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน 2) ส่งเสริมสนบัสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม 3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรมและงานประเพณีทอ้งถ่ิน 4) ส่งเสริมสนบัสนุน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ 5) ส่งเสริมการใหบ้ริการสาธารณสุขชุมชน 

 
4.1.18 เป้าหมายหลกั 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีเป้าหมายหลกัในการด าเนินงาน 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ความอยูเ่ยน็

เป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมล ้ าในสังคมลดลง 2) คนไทยมีการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบนัทางสังคมมีความเขม้แข็งมาก
ข้ึน 3) เศรษฐกิจเติบโตในอตัราท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของประเทศ และ 4) คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยู่
ในเกณฑม์าตรฐาน 

 
4.1.19 ทศิทางการพฒันาชุมชนของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีทิศทางในการพฒันาชุมชนหลายแนวทาง โดยมีการส่งเสริมให้

ชุมชนมีพออยู่พอกินไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ไม่ใช้จ่ายเกินตวัยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิตสร้างเสริมความสมคัรสมานสามคัคีในชุมชนส่งเสริมชุมชนให้ตระหนกัในภาระหน้ีสิน
การจดัการทุนและหน้ีสินอย่างเหมาะสม ไม่ก่อหน้ีเพิ่มส่งเสริมสนบัสนุนการปรับปรุงสภาพของ
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรให้ดียิ่งข้ึนส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน
(OTOP) ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพเป็นท่ีตอ้งการของตลาดครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน และสร้าง
เสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายไดใ้หค้รัวเรือนพึ่งตนเองพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

 
4.1.20 นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
นโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลต าบลศรีธาตุไดแ้บ่งออกเป็น 5 ดา้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ด้านการส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจ เทศบาลต าบลศรีธาตุมุ่งด าเนินการพฒันาระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจตลาดส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพช่วยให้คนมีงานท าลด
ปัญหาการวา่งงาน ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและ
สนบัสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชนให้มัน่คง ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง 



101 

ด้านการส่งเสริมและพฒันาสังคม จารีตประเพณีเทศบาลต าบลศรีธาตุสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ชุมชนเขม้แข็ง ส่งเสริมทางดา้นศาสนา การศึกษา กีฬา และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ส่งเสริม
และสนบัสนุนกองทุนเบ้ียยงัชีพอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมและสนบัสนุนชุมชน อบรม ทศันะศึกษาดู
งานของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต์ เข้าพรรษา ออก
พรรษา และงานลอยกระทงสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดส่งเสริมสนบัสนุนการ
การจดัการแข่งขนักีฬาของชุมชน กีฬานกัเรียน ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัตั้ง เด็กเล็กก่อนวยั
เรียน ส่งเสริมและสนบัสนุนโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาล เช่น ดา้นการศึกษา เป็นตน้ 

ด้านการส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลศรีธาตุ
มุ่ง เน้นการพัฒนาแหล่งน ้ า บึงค าศรีทั้ งตอนบนและตอนล่างเพื่อให้เ ป็นสถานท่ีพักผ่อน
สวนสาธารณะ แหล่งท่องเท่ียวและแหล่งหาความรู้ของชุมชน ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่เด็ก
และเยาวชน ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ท าบา้นเรือนใหน่้าอยูน่่ามองและช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน 

ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลต าบลศรีธาตุด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนน รางระบายน ้า และขดุลอกคูคลอง เพื่อเป็นการป้องกนัน ้ าท่วม และแกไ้ข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จดัให้มีแสงสว่างอย่างทัว่ถึงเพื่อความปลอดภยั ประปาอยา่ง
ทั่งถึงทุกชุมชน ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวดั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือ ส.ส. และจาก
ส่วนกลาง เป็นตน้ 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการบริหาร เทศบาลต าบลศรีธาตุส่งเสริมและ
สนบัสนุนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จดัให้มีการอบรมสมาชิกอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน เพื่อรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเทศบาล ตลอดจนพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัการเพิ่มทกัษะให้กบั
บุคลากรในการปฏิบติังานใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 

 
4.1.21 ปัจจัยแผนชุมชนและการเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพฒันา 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดก้ าหนดปัจจยัแผนชุมชนและการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพฒันา 

โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาของชุมชน และความตอ้งการของชุมชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
สภาพปัญหาของชุมชนเทศบาลต าบลศรีธาตุ ประกอบดว้ย ปัญหายาเสพติดปัญหาภาระ

หน้ีสิน ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรต ่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัญหาดา้นการประกอบ
อาชีพและรายได ้ปัญหาการอพยพหางานท า ปัญหาดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ปัญหาดา้น 
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โครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาดา้นสุขลกัษณะของบา้นเมือง และปัญหาเร่ืองความไม่สะดวกของถนน 
ส่วนความตอ้งการของชุมชน ชุมชนเทศบาลต าบลศรีธาตุตอ้งการความรู้ในการประกอบ

อาชีพการเพิ่มรายได้กบัครอบครัวการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสถานท่ี
พกัผอ่น สถานท่ีออกก าลงักาย ลานกีฬาชุมชนการส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มในชุมชน การ
สร้าง-ปรับปรุงถนน รางระบายน ้า ใหไ้ดม้าตรฐานและทัว่ถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
ความสะดวกในชุมชน และการจดัระเบียบการศึกษาในชุมชน 
 

4.1.22 อ านาจหน้าทีข่องเทศบาลต าบลศรีธาตุ  
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ. 2542 
4.1.22.1 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
4.1.22.2 การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบกทางน ้าและท่ีจอดรถ 
4.1.22.3 การจดัใหมี้และควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าขา้มและท่ีจอดรถ 
4.1.22.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
4.1.22.5 การสาธารณูปการ 
4.1.22.6 การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ 
4.1.22.7 การพาณิชยแ์ละการส่งเสริมการลงทุน 
4.1.22.8 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
4.1.22.9 การจดัการศึกษา 
4.1.22.10 การสังคมสงเคราะห์การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผูด้อ้ย 

โอกาส 
4.1.22.11 การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม

อนัดีของทอ้งถ่ิน 
4.1.22.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
4.1.22.13 การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
4.1.22.14 การส่งเสริมกีฬา 
4.1.22.15 การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
4.1.22.16 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
4.1.22.17 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
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4.1.22.18 การก าจดัมูลฝอยส่ิงปฏิกลูและน ้าเสีย 
4.1.22.19 การสาธารณสุขการอนามยัครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
4.1.22.20 การจดัใหมี้และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
4.1.22.21 การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
4.1.22.22 การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
4.1.22.23 การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามยั โรง

มหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
4.1.22.24 การจัดการ การบ า รุง รักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ี ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4.1.22.25 การผงัเมือง 
4.1.22.26 การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
4.1.22.27 การดูแลรักษาท่ีสาธารณภยั 
4.1.22.28 การควบคุมอาคาร 
4.1.22.29 การป้องกนัและการบรรเทาสาธารณภยั 
4.1.22.30 การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั

และรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
4.1.22.31 กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ี

คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

4.1.23 ศูนย์บริหารข้อมูลข่าวสาร 
ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารเทศบาลต าบลศรีธาตุ จดัตั้งข้ึนตามพระบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีเจตนารมณ์ตอ้งการให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกวา้งขวางในการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อท่ีประชาชนจะไดมี้โอกาสรู้ถึงสิทธิและ
หนา้ท่ีของตนอยา่งเตม็ท่ีส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
มุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งข้ึนเทศบาลต าบลศรีธาตุเน้นความโปร่งใสในการ
บริหารงาน โดยไดท้  าการจดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการไวท่ี้ชั้น 2 อาคารส านกังาน
เทศบาลต าบลศรีธาตุ เพื่อบริการขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยสามารถเขา้ตรวจสอบ และขอใช้
ขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกมากข้ึนเทศบาลต าบลศรีธาตุมีนโยบายการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
อาศยัพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีรับรองสิทธิการไดรั้บ
รู้ของประชาชนกล่าวคือ ใหป้ระชาชนมีโอกาสรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินการต่าง ๆ ของ
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รัฐในหลกัการท่ีวา่ขอ้มูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดเปิดเผยไดย้กเวน้กรณีท่ีกฎหมายก าหนด
วา่ไม่ตอ้งเปิดเผย 
 

4.2 การจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอดุรธานี 
 
เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี มีส่วนงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการจดัการ

ส่ิงแวดล้อม คือ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยมีผู ้อ  านวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมทั้งท่ีเป็น
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว ประมาณ 30 คน ซ่ึงเป็นก าลงัส าคญัของการด าเนินงาน
ดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ โดยกิจกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ มีดงัน้ี 

 
4.2.1 นโยบายส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีนโยบายด้านการส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม คือ “พฒันาแหล่งน ้ าบึงค าศรีทั้งตอนบนและตอนล่างเพื่อให้เป็นสถานท่ีพกัผ่อน
สวนสาธารณะ แหล่งท่องเท่ียวและแหล่งหาความรู้ของชุมชน ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่เด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ท าบา้นเรือนใหน่้าอยู ่น่ามอง และช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อแกปั้ญหาภาวะโลกร้อน” 

 
4.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 

2558 – 2560) ของเทศบาลต าบลศรีธาตุมีแนวทางการพฒันา 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 การ
พัฒนาระบบการจัดเก็บ การคัดแยก และการก าจัดขยะรวมของเทศบาลต าบลศรีธาตุให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไดแ้ก่ โครงการจดัเก็บและขนส่งขยะแยกประเภท โครงการน าร่องการ
ผลิตก๊าซชีวภาพโครงการสร้างท่ีทิ้งขยะมูลฝอยโครงการจดัซ้ือถงัขยะกลางประจ าชุมชน และ
โครงการปรับปรุงสถานท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 

ดา้นท่ี 2 การสร้างและพฒันาสถานท่ีพกัผ่อนของเทศบาลต าบลศรีธาตุให้สวยงามและมี
พื้นท่ีใช้สอยเพิ่มมากข้ึน ไดแ้ก่ โครงการดูแลสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในเขตเทศบาลโครงการ
จดัซ้ือวสัดุการเกษตรโครงการก่อสร้างห้องน ้ าสาธารณะ และโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บึงค าศรี
ตอนบน 
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ดา้นท่ี 3 การส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการสร้างจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจดัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ โครงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาดโครงการจา้งเหมาบริการให้ผูรั้บจา้งท าความสะอาดและก าจดัส่ิงปฏิกูล
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น ้ าโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชนโครงการจดัหาวสัดุการเกษตร และโครงการจดัหาสถานท่ีและก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว ์

 
4.2.3 การจัดการส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีแนวทางในการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลกัการอยู่ร่วมกนักบั

ธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้วิถีชีวิตดั้ งเดิมของคนในชุมชน ชุมชนศรีธาตุ
ประกอบดว้ยกลุ่มคน 3 ชนเผ่า คือ เผ่าภูไท เผ่าภูลาว และเผ่าไทญอ้ ซ่ึงยงัคงยึดวิถีชีวิตดั้งเดิมมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษดว้ยการพึ่งพาธรรมชาติ และมีความเช่ือมัน่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อให้การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างย ัง่ยืน โดยมุ่งเน้นสู่สังคมคาร์บอนต ่า ซ่ึงเทศบาลต าบลศรีธาตุได้
ประยุกต์การจดัการส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนพื้นเมืองอีสาน ผ่านศูนย์การเรียนรู้
หอ้งเรียนธรรมชาติ “บวร” (บา้น วดั โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างความตระหนกัและความพึงพอใจ
ในอตัลกัษณ์ของการด าเนินชีวิตแบบวิถีชุมชนพื้นเมืองอีสาน และใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื โดยหอ้งเรียนธรรมชาติทั้ง 5 หอ้ง ดงัน้ี 

1)  หอ้งเรียนธรรมชาติ หอ้งท่ี 1 “หอ้งรักษย์างนาในป่าเมือง” 
ใชก้ลวธีิดา้นจิตวญิญาณในการอนุรักษป่์าพื้นเมืองให้คงอยูคู่่ชุมชน เช่น การสร้าง

ศาลพระภูมิเจา้ท่ี เพราะคนในชุมชนเช่ือว่าตน้ไมใ้หญ่จะมีพระภูมิเจา้ท่ีอาศยัอยู่ ท  าให้ไม่กลา้ท่ีจะ
ตดัตน้ไมบ้ริเวณรอบเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุมีตน้ไมใ้หญ่อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะป่ายางนา
ซ่ึงแต่เดิมเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกทางการเกษตรของชาวบา้นในชุมชน ซ่ึงมีตน้ยางนาเพียงไม่ก่ีต้น 
ต่อมามีการขยายพนัธ์ุมากข้ึนจนปัจจุบนั (พ.ศ. 2558) มีตน้ยางนาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติกวา่ 260 
ตน้ จากการตรวจวดัในปี พ.ศ. 2557 พบวา่ ป่ายางนาสามารถกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอด 
52 ปีท่ีผ่านมาได้ 182,575.5 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าท าให้เป็นแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัต่อชุมชนโดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (นามสมมติ ก, 2558) ได้ให้
สัมภาษณ์วา่  
 

ตน้ยางนาแต่เดิมมีตน้ใหญ่อยูต่น้หน่ึง เม่ือเมล็ดตกลงดินก็เติบโตเป็นตน้กลา้เล็ก ๆ 
เต็มไปหมด พอดีเห็นว่าตน้ไมส้ าคญัต่อชาติบา้นเมืองจึงอนุรักษ์ไว ้เพื่อลูกเพื่อ
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หลานน ้าแถวน้ีถา้ไม่มีป่ายาง มนัจะไม่เป็นแบบน้ี ถา้ขุดลงไปประมาณ 2 เมตร น ้ า
จะไหลเป็นทางน ้ าไหลตลอด ป่ายางนามีประโยชน์มากกั้ นน ้ าไว้น าไปท า
น ้าประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.3  ป่ายางนา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่4.4  ป่ายางนา 
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2) หอ้งเรียนธรรมชาติ หอ้งท่ี 2 “หอ้งรักษน์ ้าดว้ยป่าตน้น ้าบึงค าศรี” 
บึงค าศรีเป็นแหล่งน ้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นท่ี จ  านวน 57.66 ไร่ (พื้นท่ีกกัน ้ า

40.70 ไร่) เก็บน ้าได ้65,120 ลูกบาศกเ์มตร พื้นท่ีตอนบนทางดา้นทิศเหนืออยูใ่นเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลศรีธาตุ แต่พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตเทศบาล และมีป่าตน้น ้ าโดยรอบ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
บริเวณท่ีสาธารณะในชุมชนโดยการปลูกตน้ไม้บริเวณบึงค าศรีสามารถป้องกันการบุกรุกพื้นท่ี
สาธารณะและยงัช่วยเพิ่มป่าตน้น ้าใหก้บัชุมชน  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.5  บึงค าศรี 

3) ห้องเรียนธรรมชาติ ห้องท่ี 3 “ห้องประหยดัพลงังาน (บา้นดิน เกษตรอินทรีย์
วถีิทอ้งถ่ิน) 

เทศบาลต าบลศรีธาตุประยกุต์ใชว้ิถีชีวิตแบบพื้นเมืองดั้งเดิมท่ีไม่พึ่งพาเทคโนโลยี
สมยัใหม่ในชุมชน เกิดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

(1) กิจกรรมการถนอมอาหารแบบพื้นเมืองอีสาน สามารถเก็บไดน้าน
แบบไม่ใชตู้เ้ยน็ มีการรวบรวมเป็นต าราเรียนโดยปราชญชุ์มชน 

(2) กิจกรรมการท าเกษตรอินทรีย ์
(3) กิจกรรมการลดขยะตน้ทางโดยใช้บรรจุภณัฑ์ตามวิถีทอ้งถ่ิน เช่น 

กระต๊ิบขา้วเหนียว ชามดินเผา ถว้ยกระเบ้ือง รวมถึงการเปล่ียนถงัน ้ าพลาสติกมาเป็นโอ่งน ้ าเย็น
ธรรมชาติ 

(4) กิจกรรมการจกัสานวสัดุธรรมชาติมาใชแ้ทนพลาสติก เช่น กระทอ
แยกขยะ 
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(5) กิจกรรมการท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือนจากเศษอาหารและเศษใบไม ้
(6) กิจกรรมการปลูกผกัสวนครัวไวรั้บประทานและแลกเปล่ียนกัน

ภายในชุมชน เพื่อลดการเดินทางไปตลาด 
(7) กิจกรรมการลดใชไ้ฟสาธารณะโดยลดการเปิดไฟลง 30 นาที 
(8) กิจกรรมการเปล่ียนหลอดไส้เป็นหลอดตะเกียบ 

โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ช, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นน้ีวา่  
 

เราน าตน้ทุนทางสังคม ตน้ทุนทางทรัพยากร และตน้ทุนทางวฒันธรรม มาตอบ
โจทยใ์นดา้นของยทุธศาสตร์สังคมคาร์บอนต ่า วถีิของชาวบา้นศรีจะใส่บาตร ก็จะ
มีกระต๊ิบข้าวเหนียวและกับข้าวซ่ึงไม่ใช้ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ในวิถี
ชีวติประจ าวนัท ามาจากวสัดุอินทรียเ์กือบทั้งหมด ซ่ึงเป็นการลดขยะตั้งแต่ตน้ทาง 
ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ทางมะพร้าว ทุกอย่างท่ีใช้ท่ีสานได้ทั้ งหมด
สามารถดดัแปลงมาท าไดห้มด 

 
การใช้กระต๊ิบขา้วเหนียวในเขตเทศบาลศรีธาตุ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได ้

1,910,880 ใบต่อปี ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไดป้ระมาณ 1,319.15 กิโลกรัมคาร์บอนได้
ออกไซดเ์ทียบเท่า ตุ่มดินเผา ขนาด 50 ลิตร ลดการใชข้วดพลาสติกขนาด 2.5 ลิตรได ้40 ใบ ลดการ
ใชไ้ฟฟ้าในการท่ีน ้าขวดพลาสติกไปแช่ตูเ้ยน็ ซ่ึงในเขตเทศบาลศรีธาตุมีตุ่มดินเผา 526 แอ่ง ลดการ
ใช้ขวดพลาสติกได ้21,040 ใบ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 736.40 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6  บรรยากาศการใส่บาตรของชุมชนศรีธาตุ 
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ภาพที ่4.7  บา้นดิน 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8  การปลูกผกัสวนครัว 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.9  ตุ่มดินเผาใส่น ้าด่ืม 
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4) หอ้งเรียนธรรมชาติ หอ้งท่ี 4 “หอ้งรักษนิ์เวศป่าพื้นเมืองวดัป่ากุดน ้าใส” 

เทศบาลต าบลศรีธาตุ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานป่าไม้จังหวดั
อุดรธานี โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ รวมทั้งชุมชนในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ ในการจดัท าแผนท่ี
ศึกษาศึกษาป่าพื้นเมือง สมุนไพรพื้นบา้น และท าป้ายช่ือตน้ไมจ้ากเศษไมฝ้าเชอร่าเหลือใช ้ภายใน
วดัป่ากุดน ้าใส ซ่ึงมีตน้ไมใ้หญ่กวา่ 1,000 ชนิด โดยจดัให้มีมคัคุเทศก์นอ้ยพาเยี่ยมชมซ่ึงเป็นวิธีการ
ปลูกฝังความรู้และความผูกพนักบัส่ิงแวดลอ้มให้กบัเยาวชนตั้งแต่ยงัเล็ก และมีปราชญ์ในชุมชน
เป็นผูร้วบรวมคุณสมบติัของสมุนไพรไวเ้ป็นต าราเรียน จากการส ารวจตน้ไมท้ั้งหมด 5,093 ตน้ 
รวมประมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีกกัเก็บไดท้ั้งหมด 7,187,715.92 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นามสมมติ ข, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ถึงประเด็นน้ีวา่  
 

เด็กนักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนระบบนิเวศอยู่แล้ว ในหน่วยหน่ึงก็จะมีหน่วย
ของการวดัขนาดเส้นรอบวงของตน้ไม ้พอดีทางเทศบาลประสานมาให้เด็กเรา
ไดม้าช่วยในการวดัความสูงวดัขนาดของตน้ไม ้ช่วยให้เขาเห็นว่าตน้ไมห้น่ึงตน้
นั้นสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศไดม้ากน้อยแค่ไหน ซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยท่ี์เขาไดรั้บรู้วา่ไม่น่าเช่ือวา่ตน้ไมห้น่ึงตน้จะช่วยไดม้ากขนาดน้ี 
ท าให้รู้สึกว่าเขาได้เปรียบพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท าให้อยากรักษา อยากเพิ่มปริมาณ หรือ
อยากเผยแพร่ใหค้นอ่ืนไดรู้้วา่ตน้ไมท่ี้เขามีอยูน้ี่มีประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.10  กลุ่มมคัคุเทศกน์อ้ยภายในวดัป่ากุดน ้าใส 
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ภาพที ่4.11  วดัป่ากุดน ้าใส 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.12  วดัป่ากุดน ้าใส 

 
5) หอ้งเรียนธรรมชาติ หอ้งท่ี 5 “หอ้งอนุบาลป่าธรรมชาติวดัศรีสวา่งบรมสุข” 
เทศบาลต าบลศรีธาตุได้ขออนุเคราะห์กล้าไมจ้ากหน่วยเพาะพนัธ์ุไม ้2 แห่ง คือ 

หน่วยเพาะช ากลา้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติท่ี 3 อ าเภอหนองแสง และศูนยเ์พาะช ากลา้ไมเ้ขต 5 กุมภวาปี 
และตน้ไมท่ี้เทศบาลต าบลศรีธาตุเพาะช าเอง ภายในโรงเพาะช าบริเวณวดัศรีสว่างบรมสุข เพื่อ
น าไปปลูกภายในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ ซ่ึงมีพนัธ์ุไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม ไมป้ระดบั และพืชสมุนไพร
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 
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(1) กิจกรรมเพาะกลา้ไม ้สมุนไพร ไมด้อกไมป้ระดบั และผกัสวนครัว 
โดยใชถุ้งนมจากกิจกรรมแลกขยะมาเป็นถุงเพาะกลา้ไมแ้ทนถุงด า 

(2) กิจกรรมการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุไวเ้พาะปลูกในฤดูกาลต่อไป 
(3) โครงการทอดผา้ป่าขยะสมทบทุนก่อสร้างเจดียว์ดัศรีสวา่งบรมสุข 

โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (นามสมมติ ค, 2558)ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมการ
เก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุพืชเพื่อเพาะปลูกในฤดูกาลถดัไปวา่  

 
ทุกวนัน้ีเมล็ดพนัธ์ุพืชสามารถหาซ้ือไดส้ะดวก แต่เราสามารถเก็บเมล็ดพนัธ์ุไว้
เพาะปลูกเองได ้ซ่ึงเป็นการพึ่งพาตนเอง และลดค่าใชจ่้ายไดม้ากเราเก็บไวง่้าย ๆ 
แค่ห่อไวใ้นผา้ขาว ใส่กระปุก ก็สามารถไปปลูกไดโ้ดยไม่ตอ้งใส่สารเคมี ทุกอยา่ง
ถูกหมุนเวียนอยู่ตรงน้ี หมุนเวียนอยู่ในวิถีของพวกเราเมล็ดพนัธ์ุทอ้งถ่ินท่ีเกิดท่ีน่ี 
โตท่ีน่ี คุน้เคยกบัดินของศรีธาตุ แน่นอนวา่ตอ้งให้ผลผลิตท่ีดีกวา่เมล็ดพนัธ์ุท่ีซ้ือ
ใส่ซองมาจากตลาด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13  การเก็บเมล็ดพนัธ์ุพืชของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
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ภาพที ่4.14  การเพาะกลา้ไมโ้ดยใชถุ้งนมแทนถุงเพาะช า ภายในวดัศรีสวา่งบรมสุข 
 

นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
กิจกรรมผา้ป่าขยะสมทบทุนสร้างเจดียว์ดัศรีสวา่งบรมสุข ดงัน้ี  

 
ผา้ป่าขยะเป็นโครงการท่ีท าร่วมกนัทั้งเทศบาลต าบลศรีธาตุ ทุกหมู่บา้นร่วมกนั
ทั้งหมด ปีน้ีตั้งเป้าหมายไวท่ี้สองแสนบาท เพื่อสมทบทุนสร้างเจดียว์ดัศรีสว่าง
บรมสุข ทุกครัวเรือนมีขยะอยู่แลว้ พวกขวดแกว้ ขวดพลาสติก ขยะท่ีขายไดเ้ราก็
เก็บรวบรวมไวแ้ลว้น าไปขาย เงินจากการขายขยะจะน ามาท าบุญ คือเป็นการให้
ทุกครัวเรือนไดมี้ส่วนร่วมจดัการขยะ แลว้ก็ไดบุ้ญดว้ย 

 
สอดคล้องกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (นามสมมติ จ, 2558) ท่ีได้ให้ขอ้มูลว่า 

“โครงการผา้ป่าขยะท าร่วมกนัทั้งเทศบาลทุกหมู่บา้นเอาเงินบริจาคเขา้วดั ปีท่ีแลว้ก็ไดม้าแสนกว่า
บาท ให้เทศบาลเขาเอารถมาเก็บตามบา้นน่ีบา้นนัน่ เดือนละคร้ัง เอาไปขาย ก็ช่วยจดัการขยะมูล
ฝอย เราก็มีเงินเขา้ท าการกุศล” 
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อีกทั้งมีการด าเนินโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะในชุมชนบ้านป่าเลา โดยทุก
ครัวเรือนจะตอ้งส่งเงินสมทบเขา้กองทุนครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน ซ่ึงเป็นรายไดจ้ากการขาย
ขยะรีไซเคิลของแต่ละครัวเรือน เม่ือครัวเรือนใดมีการจดังานศพจะไดรั้บเงินช่วยเหลือจากกองทุน
ฌาปนกิจขยะจ านวน 5,000 บาท  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที4่.15การสร้างเจดียภ์ายในวดัศรีสวา่งบรมสุข 

 
 

ภาพที ่4.15  การสร้างเจดียภ์ายในวดัศรีสวา่งบรมสุข 
 

ห้องเรียนธรรมชาติทั้ง 5 ห้องน้ี ไดรั้บการบรรจุเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินแก่โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลศรีธาตุ เพื่อสร้างจิตส านึกรักส่ิงแวดล้อมให้แก่เยาวชนในทอ้งถ่ินด้วยซ่ึงเทศบาล
ต าบลศรีธาตุไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ในโครงการลดเมืองร้อน ดว้ยมือเรา ปีท่ี 9 ประเภทชุมชน จดัโดย
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั นอกจากน้ีเทศบาลต าบล
ศรีธาตุไดเ้ขา้ร่วมเป็นเทศบาลน าร่องในโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต ่าเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 84 โดยสหภาพยโุรปและสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ซ่ึง
มีเป้าหมายส าคญัคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดโลกร้อน 
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4.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวัด
อดุรธานี 

 
จากการศึกษาบริบทดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการปกครองแบบเทศบาลต าบล ทั้งจากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและการ
สัมภาษณ์ พบวา่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทศบาลต าบลของประเทศไทยไดแ้บ่งออกเป็นหลายหมวด 
มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลมีหลายฉบบั ดงัน้ี 

 
4.3.1 กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบล 
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบเทศบาลต าบล มีกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบติัตามในหลาย

ดา้นทั้งดา้นการปกครอง และการบงัคบัใชอ้  านาจหนา้ท่ีเพื่อดูแลรักษาความปกติสุขของประชาชน
ในพื้นท่ี โดยกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการส่ิงแวดล้อมนั้นมีหลายฉบบั หลายมาตรา แบ่ง
ออกเป็นหลายหมวด ซ่ึงมีทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยตรง และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยออ้ม ซ่ึงพบวา่กฎหมายฉบบัส าคญัท่ีบงัคบัใชใ้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบล มีดงัน้ี 

4.3.1.1 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 
1) พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
2) พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 

2535 
3) พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 
4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการประสานงานเพื่อบงัคบัใช้

กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550 
5) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดวิธีการเก็บ ท าลาย

ฤทธ์ิ ก าจดั ฝัง ทิ้ง เคล่ือนยา้ยและการขนส่งส่ิงปฏิกลูท่ีไม่ใชแ้ลว้ (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2531 
6) ประกาศเทศบญัญติั เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ. 2537  

4.3.1.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยออ้ม  
1) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัการผงัเมือง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2535 
2) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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3) พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2550 
4) พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 
5) พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 
6) พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2548  

โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 24 (นามสมมติ ฉ, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ 
 

กฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ีบงัคบัใช้ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนั
ของประเทศไทยมีหลายมาตรา ทั้ งกฎหมายเก่าท่ีออกมานานแล้วอย่าง พรบ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ หรือ พรบ. การสาธารณสุข 
ประกาศใชม้าตั้งแต่ปี 2535 หรือพวกกฎกระทรวง ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ก็
มีอยูห่ลายมาตราท่ีตอ้งปฏิบติัตาม มีทั้งกฎหมายหลกั กฎหมายลูก แบ่งออกไปเป็น
หมวด ก็ถือว่าครอบคลุมดา้นส่ิงแวดล้อมทั้งหมดท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งดูแล 

 
นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 28 (นามสมมติ ซ, 2558) ไดใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัประเด็นน้ี

วา่ 
 

กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้ ง อบจ. อบต. หรือว่าเทศบาล มี
รายละเอียดค่อนขา้งมาก ทั้งหลายฉบบั หลายมาตรา กฎหมายก็ออกมาครบถว้น
ครอบคลุมทั้งอ านาจและหนา้ท่ีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติั ส่วนการ
ปฏิบติันั้นเป็นเร่ืองท่ีต้องตรวจสอบติดตาม ด้านส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่ไม่ได้มี
ปัญหาในทางปฏิบติั เพราะเป็นเร่ืองท่ีท ากนัมานานแลว้ อย่าง พรบ. รักษาความ
สะอาดเรียบร้อยของบา้นเมือง เราก็ท ากนัมานานแลว้ เป็นเร่ืองปกติท่ีตอ้งปฏิบติั
แลว้ 

 
ในขณะเดียวกนัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (นามสมมติ ฌ, 2558) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ในประเด็นน้ี

วา่  
เทศบาลฯ ปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ในขณะท่ี
การน ากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือกรม
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ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม มาใช้นั้ นไม่ได้ด า เนินการชัดเจน เ น่ืองจาก
พระราชบญัญติัท่ีกล่าวไปขา้งตน้มีหลายหมวด และในแต่ละหมวดก็มีหลายเร่ือง 
ซ่ึงครอบคลุมถึงการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลฯ 

 
จึงสรุปได้ว่า กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 

จงัหวดัอุดรธานี มีหลายฉบบัซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดล้อม
โดยตรง และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยออ้ม โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุได้
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 เป็นหลกั  
 

4.4 กระบวนการและผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ จังหวดัอดุรธานี  

 
การศึกษากระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลศรีธาตุ ตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 7 
หลกั ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผดิชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกัความย ัง่ยนื มีผลการศึกษาดงัน้ี 

 
4.4.1 หลกันิติธรรม 
หลักนิติธรรมในบริบทของการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมายถึง การตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินอยา่งเป็น
ธรรม มีการบงัคบัใช้อย่างเคร่งครัด ถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับของประชาชน โดยตวัช้ีวดัแสดงดงั
ตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  ตวัช้ีวดัหลกันิติธรรม 
 
หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 

หลกันิติธรรม 1)  การตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไดเ้ปิดโอกาสให ้ 
     ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความ 
     คิดเห็นในการตรากฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเป็น 
     ธรรม 
2)  ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

 
การศึกษากระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลศรีธาตุ ดา้นหลกันิติธรรม พบวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยปฏิบติัตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเทศบาลต าบลศรีธาตุไดป้ฏิบติั เช่น พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2495 เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัมีกฎหมายทางออ้มท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2548 
พระราชบญัญติัรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นตน้ ซ่ึงเทศบาล
ต าบลศรีธาตุไม่มีการออกกฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ แต่มีการ
ใช้มาตรการส่งเสริม การรณรงค์ และการขอความร่วมมือจากชุมชน โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 
(นามสมมติ ฌ, 2558) ใหส้ัมภาษณ์วา่ 

 
เทศบาลฯ ไม่ไดอ้อกเทศบญัญติัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง เช่นการห้ามทิ้งขยะก็
ไม่ไดอ้อกกฎ ส่วนใหญ่ไม่ไดมี้ขอ้บงัคบั ถา้มีก็ใชเ้ป็นมาตรการเสริมมากกวา่ เช่น 
การรณรงค์ ส่วนใหญ่เป็นทางออ้ม เช่น ทางเทา้ แผงลอย ขยะ ก็เป็นการจดัเก็บ
มากกวา่ท่ีจะมาใชข้อ้บงัคบัทางดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 
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ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่  
 
เทศบาลฯ ไม่ไดอ้อกกฎหมายเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่มีมาตรการส่งเสริมและ
การขอความร่วมมือจากชาวบา้น ซ่ึงชาวบา้นมีความเขา้ใจและให้ความร่วมมือกบั
เทศบาลฯ เป็นอยา่งดี ส่วนหน่ึงอาจเพราะลกัษณะของชาวบา้นท่ีน่ี คือ มีความเป็น
มิตร และถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัแบบเครือญาติ 

 
การใชม้าตรการส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือการด าเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลศรีธาตุไดจ้ดัท าประชาพิจารณ์ช้ีแจงถึงความส าคญัรวมถึงประโยชน์ท่ี
ประชาชนและส่วนรวมจะไดรั้บก่อน เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
เช่น การแยกขยะ การลดขยะตั้งแต่ตน้ทางดว้ยการใชภ้าชนะใส่อาหารท่ีท าจากวสัดุธรรมชาติ การ
ท าเกษตรปลอดสาร เป็นตน้ ซ่ึงจุดเด่นของชุมชนศรีธาตุคือประชาชนมีความรักใคร่กลมเกลียว
ความสมคัรสมานสามคัคี ส่งผลให้การขอความร่วมมือจากชุมชนท าไดง่้ายและไดรั้บความร่วมมือ
เป็นอยา่งดี 

 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (นามสมมติ ญ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นน้ีวา่  
 
ชุมชนของเราก็มีการท าความเข้าใจให้ช่วยกันลดขยะ ช่วยกันการแยกขยะใน
ครัวเรือน ลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้น้อยลง ใช้พลาสติกให้น้อยลง สร้างขยะ
ให้นอ้ยลง ไม่ไดบ้งัคบัวา่ตอ้งท าอยา่งนั้นอยา่งน้ี แต่ขอความร่วมมือ บา้นเมืองเรา
จะไดส้ะอาดน่าอยู ่

 
 นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (นามสมมติ ป, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 

 
เทศบาลฯ จะเรียกประชุมหมู่บ้าน บางคร้ังก็จัดท่ีเทศบาลฯ หรือจัดท่ีศาลา
ประชาคมของหมู่บา้นแลว้แต่ความสะดวก บางทีก็บอกผ่านผูใ้หญ่บา้น หรือฝาก
พวกอาสาสมคัร พวก อสม. แจง้ข่าวสาร เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นเร่ืองท่ีส าคญั เราตอ้ง
ช่วยกนัดูแล เวลามีโครงการหรือเทศบาลฯ ขอความร่วมมือให้ท าอะไร ชาวบา้นก็
ยินดีท่ีจะลงมือท า เพราะรู้ถึงประโยชน์ เห็นว่ามนัมีผลดี ไม่ไดบ้งัคบั เป็นความ
สมคัรใจไม่ไดล้  าบากอะไรก็เร่ืองชีวติประจ าวนัทั้งนั้น แรก ๆ มนัก็ยากหน่อย นาน 
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ไปก็ท าไดค้ล่อง ตอนน้ีชาวบา้นก็รู้หน้าท่ีกนัหมดว่าจะทิ้งขยะแบบไหนตอ้งท า
ยงัไง 

 
ในขณะเดียวกนัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 25 (นามสมมติ ป, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นใน

ประเด็นน้ีวา่  

 
การบงัคบัใช้กฎหมายส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินบางพื้นท่ีอาจมีปัญหาเร่ืองอิทธิพล 
โดยเฉพาะในสังคมชนบท จะมีการเกรงใจกนัมาก ยิ่งในช่วงเลือกตั้ง ท าอะไรก็จะ
กระทบกับฐานเสียง เช่น นายก อบต. ก็ผ่านการเลือกตั้ งมา ถ้าท าอะไรท่ี
กระทบกระทัง่กับผูมี้อิทธิพลก็อาจเป็นผลเสีย เป็นปัญหาความขดัแยง้ จึงเห็น
ทอ้งถ่ินบางแห่งปล่อยปละละเลยเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเพราะปัญหาอิทธิพลในทอ้งถ่ิน 

 
4.4.2 หลกัคุณธรรม  
หลักคุณธรรม ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมายถึง การปฏิบติังานโดยยดึหลกัของความถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตย ์อดทน ขยนัหมัน่เพียร มีความ
จริงใจ มีระเบียบวนิยั มีจรรยาบรรณต่อส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินโดยมีตวัช้ีวดัแสดงดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  ตวัช้ีวดัหลกัคุณธรรม 
 
หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 

หลกัคุณธรรม 1)  คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
     ไม่ถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนเร่ืองทุจริตดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเสมอภาค 
3)  เม่ือมีขอ้ขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วน 
     ทอ้งถ่ินและประชาชน ไดมี้การไต่สวนสาธารณะเพื่อหาขอ้เทจ็จริง 

 
การศึกษากระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลศรีธาตุ ดา้นหลกัคุณธรรม พบว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุไม่เคยถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม จากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัในพื้นท่ีตั้งแต่ 10 ปี ข้ึนไป ไดใ้ห้ขอ้มูลตรงกนั
และสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไม่พบประวติัการร้องเรียนหรือฟ้องร้องเช่นเดียวกนั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
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ของเทศบาลต าบลศรีธาตุไดป้ฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรมของพนกังานและลูกจา้ง
ของเทศบาล 5 ประการ ไดแ้ก่ 

1) พึงด ารงตนให้ตั้ งมัน่อยู่ในศีลธรรม ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 

เสียสละ และความรับผดิชอบ  

2) พึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหก้ารตรวจสอบ  

3) พึงปฏิบติับริหารดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศยัไมตรี โดยยึด

ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั  

4) พึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึผลลพัธ์ของงานอยา่งคุม้ค่า 

5) พึงพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4.16  คุณธรรมจริยธรรมของพนกังานลูกจา้งของเทศบาล 
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ส่วนความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเทศบาลต าบลศรีธาตุและประชาชนเกิดข้ึนนอ้ย
มาก ซ่ึงเทศบาลมีกลไกการแก้ไขความขดัแยง้โดยใช้คนกลางท่ีมีความสนิทสนมกบัผูท่ี้มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกนัมาช่วยเจรจาเพื่อสอบถามถึงปัญหาและความตอ้งการ ซ่ึงน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
โดยสันติ อย่างไรก็ตามการใชก้ฎหมายบงัคบัจะเลือกเป็นวิธีการสุดทา้ยเพราะอาจก่อให้เกิดความ
รุนแรงมากข้ึน โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ช, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 

 
เม่ือก่อนมีการบุกรุกพื้นท่ีบริเวณบึงค าศรี เพื่อท าการเกษตร ทางเทศบาลฯ ไม่ได้
ใช้มาตรการทางกฎหมายให้ผูบุ้กรุกออกไป แต่เทศบาลฯ เขา้ไปคุยกบัผูบุ้กรุกว่า
พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกป่า ในระยะเวลา 2-3 ปี ท่ีเทศบาลฯ 
ด าเนินการต่อเน่ืองส่งผลให้พื้นท่ีป่าเพิ่มมากข้ึน ผูบุ้กรุกก็ยอมออกไปเอง ส่ิงท่ีได้
กลบัคืนมาคือพื้นท่ีสาธารณะและป่าแห่งใหม่โดยท่ีไม่เกิดความรุนแรงถา้มีความ
ขดัแยง้เกิดข้ึน เทศบาลฯ จะใหผู้ท่ี้ใกลชิ้ดกบัคนนั้นไปคุยกนัก่อนวา่ประเด็นมนัอยู่
ท่ีอะไร ปัญหามนัคืออะไร แล้วคุณต้องการอะไร ไม่จ  าเป็นว่าต้องเป็นผูห้ลัก
ผูใ้หญ่ เป็นลูกนอ้งก็ได ้เม่ือก่อนมีปัญหาเร่ืองรุกท่ีป่า เทศบาลฯ ให้คนงานเก็บขยะ
เราไปคุย เขารู้จกักนั เขาก็ยอมคืนพื้นท่ีให้ ตกลงกนัไดไ้ม่มีปัญหา เทศบาลฯ ใช้
คนกลางแก้ปัญหา ไม่ใช้กฎหมายในการบงัคบั เพราะมนัจะยิ่งสร้างปัญหาให้
รุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ บางทีการบงัคบัใชก้ฎหมายในบางพื้นท่ีก็ไม่ใช่ทางแกปั้ญหาท่ีดี 

 
ส่วนความเป็นธรรมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ พบวา่ มีการค านึงถึง

ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั และใชก้ารเจรจาช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัประชาชนอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป นอกจากน้ียงัพบว่าชาวบ้านจะเช่ือฟังผูสู้งอายุซ่ึงเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าและตกัเตือนเม่ือ
ประชาชนในชุมชนกระท าผิดหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 
2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 

 
ค าวา่ความเป็นธรรม ท่านท่ีไดป้ระโยชน์ก็จะบอกวา่เป็นธรรมแก่ตวัเอง ท่านท่ีเสีย
ประโยชน์ก็จะบอกว่าไม่เป็นธรรมมันค่อนข้างท่ีจะพูดยาก เทศบาลฯ ก็ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ถ้าเห็นว่ามันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เราก็จะด าเนินการตามนั้น ใหเ้กิดผลดีกบัทุกฝ่ายมากกวา่ 
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นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 3 (นามสมมติ ก, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่  
 

ความขดัแยง้ของหมู่บา้นเราไม่ค่อยมีหรอก ใครมีปัญหาอะไรก็พูดกนัได ้ถา้เป็น
ประโยชน์ส่วนรวมก็ท าเลย เช่น จะวางท่อในหมู่บา้น เราไปประชุมก็มีการช้ีแจง
กนัวา่มีอะไรไม่ดีตอ้งแกไ้ข ก็ท  าตามนั้น ท่ีน่ีก็ขอกนั เวลาประชุมกนัใครจะขดัแยง้
อะไรก็ตอ้งบอกกนัเลยว่า อยา่ไปพูดขา้งนอก พูดกนัเลย พูดในท่ีประชุมน่ีแหละ 
พดูแลว้ก็ตอ้งแกไ้ข เวลาเลิกประชุมแลว้ไปจบักลุ่มกนัไม่เอา ชาวบา้นเขาก็เช่ือ เขา
ก็ท าตาม ไม่สร้างปัญหา 

 
โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 30 (นามสมมติ ฐ, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแกไ้ข

ปัญหาความขดัแยง้ในการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินวา่ 
 

ความขดัแยง้ของชุมชนกบัเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่เกิดจากการพฒันาท่ีไม่ตรง
กบัความตอ้งการของชุมชน บางแห่งพฒันาตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวโ้ดยไม่ได้
ค  านึงถึงความตอ้งการของประชาชน อีกเหตุผลส าคญัท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้คือ
การเสียผลประโยชน์ ในส่วนน้ีเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ี
ตอ้งหาทางออกท่ีทุกฝ่ายพอใจ ซ่ึงไม่ง่ายนกั ก็ตอ้งอาศยัความพยายามในการท า
ความเขา้ใจ และหน่วยงานราชการก็ตอ้งเปิดใจ ชุมชนก็เช่นกนั 
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4.4.3 หลกัความโปร่งใส 
หลกัความโปร่งใส ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หมายถึง การปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส ทั้งในแง่ของการให้ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นความ
จริงให้ประชาชนรับรู้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นโดยง่าย อีกทั้งยงั
สามารถตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีไดโ้ดยตวัช้ีวดัแสดงดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  ตวัช้ีวดัหลกัความโปร่งใส 
 
หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 

หลกัความโปร่งใส 1)  มีการจดัตั้งหน่วยงานใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินแก่ 
     ประชาชน 
2)  หน่วยงานรับผดิชอบใหข้อ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัทางเลือกต่าง ๆ  
     ของนโยบาย หรือแผน หรือโครงการ และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
     และสุขภาพของประชาชน 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มของ 
     ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสะดวก 
4)  มีการจดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานดา้น 
     ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานรับผดิชอบ 

 
การศึกษากระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลศรีธาตุ ด้านหลกัความโปร่งใส พบว่า เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัตั้งศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์แจง้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง ผา่นหลาย
ช่องทาง ไดแ้ก่ เอกสาร เวบ็ไซต ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าว การประชุมและผูน้ าชุมชน ซ่ึงขอ้มูล
ข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อมนั้นสามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมา เช่น ข้อมูลการตรวจ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในด้านต่าง ๆ งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน เป็นตน้ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์
ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ช, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

 
ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลฯ สามารถเปิดเผยไดท้ั้งหมด ยกตวัอยา่งเม่ือเชา้
มีชาวบา้นโทรศพัท์มาแจง้วา่บึงค าศรีมีปลาลอยตายไม่ทราบสาเหตุ เทศบาลฯ ก็
เชิญชาวบา้นมาพร้อมกบัเจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้มภาค ไม่ใช่แอบตรวจโดยท่ีชาวบา้น
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ไม่รับรู้ เทศบาลฯ ท างานดว้ยความโปร่งใส แลว้ผลตรวจเป็นอยา่งไรก็จะแจง้ให้
ชาวบา้นรู้ผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีเทศบาลฯ ใชแ้จง้ข่าว 

  
นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (นามสมมติ ฉ, 2558) ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมในประเด็นน้ีวา่ 

“เรามีการเปิดเผยขอ้มูลอยูแ่ลว้ และเปิดเผยไดทุ้กเร่ือง ไม่มีความลบั อย่างไม่มีขอ้ยกเวน้ เพราะเรา
ไม่ไดมี้ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะตอ้งปิดบงัใครอยากดูขอ้มูลอนัไหนก็ดูได”้ 

ในประเด็นเร่ืองช่องทางการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ช, 2558) 
ไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

 
ถ้ามีข่าวสารเร่งด่วนจะโทรศพัท์แจ้งผูน้ าชุมชน ติดประกาศบ้างเป็นคร้ังคราว 
ข่าวสารทั่วไปเราก็แจ้งแก่ผู ้น าชุมชน ผู ้น าชุมชนก็จะไปประกาศในประชุม
หมู่บ้านประจ าเดือน ท่ีน่ีมีผูใ้หญ่บ้าน ประธานชุมชนชน กลุ่ม อสม. ซ่ึงมีการ
ประชุมกนัทุกเดือนมีข่าวสารอะไรก็แจง้ในท่ีประชุมไดซ่ึ้งจะรับรู้เร็ว เพราะมีการ
ตั้งกฎหมู่บา้นว่าถ้าขาดประชุมเกินก่ีคร้ังจะไม่มีสิทธิกู้เงินกองทุนหมู่บา้น ไม่มี
สิทธิค ้าประกนัเงินกู ้เทศบาลฯ ก็มีกองทุนเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เป็นของขวญัให้กบัผูท่ี้มา
ประชุม เช่น ผา้เช็ดหนา้ ปากกา เราก็ไดแ้จง้ขอ้มูลข่าวสารไปดว้ย 

 
นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 

 
การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร หรือการแจง้ข่าวต่าง ๆ ก็แจง้ผา่นหลายช่องทาง หน่ึงก็
นัดประชุมกันท่ีเทศบาล แล้วก็ประชุมกันท่ีแต่ละชุมชน มีประชุมเร่ือย ๆ ติด
ประกาศ แล้วก็ให้ผูใ้หญ่บ้านประชาสัมพนัธ์ด้วย จากหอกระจายข่าว เวลาท า
กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะผ่านผูใ้หญ่บา้นให้ประชาสัมพนัธ์ รณรงค์ ท่ีท าการเทศบาลฯ 
ก็มีศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เป็นอีกช่องทางในการส่ือสารไปยงัประชาชน 

 
ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นามสมมติ ข, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 

 
ข่าวสารก็มีส่ือ ผ่านเสียงตามสายบ้าง ติดประกาศ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ 
ประชุมหมู่บา้น ก็มีการพดูคุยกนัปากต่อปากบา้งเวลาเจอหนา้กนั ส่วนใหญ่ก็รู้จาก
ท่ีประชุมหมู่บา้นท่ีจดัประชุมกนัเร่ือย ๆ หรือบา้นไหนมีใครเป็นอาสาสมคัรก็จะ
บอกต่อ ๆ กนัมา ก็รู้ทัว่กนัหมด 
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 สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 9 (นามสมมติ พ, 2558) ท่ีใหข้อ้มูลวา่  
 

ขอ้มูลด้านส่ิงแวดล้อมเราก็รู้จากท่ีไปประชุมหมู่บา้น มีประชุมเดือนละคร้ัง มี
เอกสารส่งมาท่ีบา้นบา้ง ถา้เร่ืองด่วนผูใ้หญ่บา้นจะประกาศเสียงตามสาย แลว้เรา
จะท ายงัไงก็วางแผนกนั ตกลงกนั ถา้มีอะไรท่ีตอ้งขอแรงชาวบา้นก็ช่วยกนัท า 

 
ขณะเดียวกนัประชาชนก็สามารถเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และไม่เสียค่าใชจ่้าย โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (นามสมมติ ฒ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  
 

ขอขอ้มูลท่ีเทศบาลฯ ไม่ตอ้งเสียเงิน อยา่งเราไปขอขอ้มูลเร่ืองผนัน ้ าท านาปรัง เขา
จะบอกว่าต้องไปท่ีกองไหน ตอ้งติดต่อใคร หรืออย่างเร่ืองพนัธ์ุพืชก็มีหนังสือ
รวบรวมใหเ้ป็นเล่ม ๆ เป็นคู่มือปลูกผกั คู่มือคดัแยกขยะก็มีแจกอยากรู้อะไรก็ไปดู
ไดท่ี้เทศบาลฯ 

 
ดา้นการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุพบวา่สามารถ

ตรวจสอบการท างานไดโ้ดยตรง หรือตรวจสอบผ่านสมาชิกสภาเทศบาล หรือผ่านทางเครือข่าย
ชุมชน ซ่ึงเทศบาลต าบลศรีธาตุไดรั้บการตรวจสอบการด าเนินงานจากภายในและภายนอก อีกทั้ง
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบดว้ย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้
ในหลายประเด็น เช่น ระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้เสร็จ คุณภาพของงาน การใช้งบประมาณ เป็นตน้ 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (นามสมมติ ฌ, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่  

 
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาลฯ ไดใ้นทุกขั้นตอน เทศบาลฯ 
ท างานเป็นเครือข่ายกับชุมชนอยู่แล้ว เรามีการร่วมมือกับชุมชนกันตั้ งแต่ต้น 
ชุมชนก็จะรับรู้การท างานของเราโดยตลอด บางคร้ังการตรวจสอบก็อาจจะไม่
จ  าเป็น เขารู้เขาเห็นอยูแ่ลว้วา่เราท าอะไร เพราะท าดว้ยกนักบัชุมชน 

  
สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 19 (นามสมมติ ณ, 2558) ท่ีใหส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่  
 
ตรวจสอบการท างานก็ตรวจสอบได ้ก็ไปดูท่ีเทศบาลฯ ไดเ้ลย เขาจะบอกวา่ตอนน้ี
ท าอะไรอยู ่ท  าถึงขั้นไหนแลว้ ถา้เราสงสัยอะไรก็ถามได ้มีหลกัฐานมาให้ดูวา่เขา
ท าแบบน้ี มนัเป็นมาอยา่งน้ี แลว้จะท าอะไรต่อ ถา้เสร็จเรียบร้อยแลว้เขาก็บอกเรา 
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โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 29 (นามสมมติ ด, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ 
 

ความโปร่งใสเป็นส่ิงส าคญัท่ีท าให้ชุมชนกบัหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินอยู่
ร่วมกนัได้อย่างสันติ ถ้าชุมชนหวาดระแวง หรือรู้สึกว่าหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถ่ินปิดบัง แอบท าอะไรโดยท่ีเขาไม่ รู้ โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณ การ
คอรัปชัน่ และผลกระทบท่ีจะเกิดกบัชุมชน ปัญหาต่าง ๆ มนัก็เกิดข้ึนเพราะชุมชน
เองก็ไม่ไวใ้จการท างาน เม่ือขอความร่วมมือ หรือมีกิจกรรมร่วมกนั แมก้ระทัง่
กิจกรรมทัว่ไปท่ีหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ี มนัก็ด าเนิน
ไปดว้ยความไม่ราบร่ืน ชุมชนก็ไม่มีความสุข ไม่มีผลดีเลย จริงอยู่มนัก็ท  างานได้
นั่นแหละ แต่ถ้าชุมชนกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินเข้าใจกันดี มีอะไรก็
ช่วยเหลือกนัมนัดีต่อการพฒันามากกวา่อยูแ่ลว้ 
 
4.4.4 หลกัการมีส่วนร่วม  
หลกัการมีส่วนร่วม ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตดัสินในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน เช่น การท าประชาพิจารณ์ การไต่สวนสาธารณะ การลงประชามติ เป็นตน้
โดยมีตวัช้ีวดัแสดงดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5  ตวัช้ีวดัหลกัการมีส่วนร่วม 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 
หลกัการมีส่วนร่วม 1)  หน่วยงานรับผดิชอบเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน  

     กระบวนการตดัสินใจของนโยบาย หรือแผน หรือโครงการดา้น 
     ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
2)  การจดัท าประชาพิจารณ์เก่ียวท่ีจะมีผลบงัคบัใชก้บัการจดัการ 
     ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
3)  มีการลงประชามติในโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถหา 
     ฉนัทามติได ้
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การศึกษากระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พบวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาก โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมและความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลกั โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลในทุก
ระดบั เร่ิมจากการท าประชาคมเพื่อสอบถามปัญหาความตอ้งการของประชาชนแลว้รวบรวมความ
คิดเห็นมาจดัท าเป็นโครงการ แผนงาน กิจกรรม ควบคู่ไปกบัการตั้งงบประมาณแลว้บรรจุลงใน
แผนพฒันาของเทศบาล ทั้งแผนระยะ 1 ปี และแผนระยะ 3 ปี จนน ามาสู่แผนปฏิบติัการและการ
ด าเนินการ โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ท่ีไดใ้หข้อ้มูลวา่ 

ก่อนท่ีเทศบาลฯ จะท าอะไรเราก็จะมีการคุยกนั เป็นเวทีประชาคม หรือท าประชา
พิจารณ์ ถา้มีความคิดเห็นตรงกนัก็ท า ถา้เห็นไม่ตรงกนัก็ไม่ท า เรามีการพูดคุยกนั
ก่อน ถา้ท าแลว้ชาวบา้นก็จะทุ่มเท ท าอะไรก็ท าให้สุด ๆ ถา้เป็นส่ิงท่ีเขาเห็นดว้ยก็
ขอความร่วมมือง่าย การวางแผนก็เอาวิถีชีวิตของเขามาด าเนินงาน เรียนรู้จากเขา 
ไม่ใช่เราก าหนดนโยบายออกไปเลยว่า หน่ึง สอง สาม ตอ้งท าอย่างน้ี ตอ้งเป็น
แบบน้ี ไม่ใช่เลย เราไปเรียนรู้จากเขาแลว้จึงมาเขียน มาวางแผนให้เป็นรูปธรรม
มากกวา่ 

 
ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 7 (นามสมมติ จ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นน้ีวา่  
 
การมีส่วนร่วมก็มีตลอด มีเป็นประจ า เข้าไปพูดคุย เข้าไปแลกเปล่ียน เวลามี
โครงการอบรมอะไรก็ไปตลอด มีบ่อย เพราะส่ิงแวดลอ้มมนัครอบคลุมหมด ทั้ง
การกินอยู่ การปลูกผกัอะไรพวกน้ีก็เก่ียว เราก็ไปมีส่วนร่วมเร่ือย ๆ มีการท า
ประชาคม ทางเทศบาลก็เป็นผูริ้เร่ิม มาช้ีจุดบอก ถา้จะให้ชาวบา้นเร่ิมท าเองก็ยงั
นอ้ยอยู ่ตอ้งอาศยัทางเทศบาลเขา้มาช่วย 

 
นอกจากน้ียงัพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเทศบาล

ต าบลศรีธาตุเป็นอย่างมาก ซ่ึงการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนและผูน้ าชุมชนท่ีอยู่
อาศยัในพื้นท่ี ได้ให้ข้อมูลตรงกันถึงการให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นของประชาชนในการ
ตดัสินใจของเทศบาลต าบลศรีธาตุ โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 14 (ประชาชนในพื้นท่ี, 2558) ไดใ้ห้
สัมภาษณ์วา่  
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เทศบาลฯ ค านึงถึงความตอ้งการของชาวบา้นเป็นหลกั อะไรท่ีชาวบา้นสนใจจะ
เทศบาลฯ จะพิจารณาก่อน เพราะส่ิงท่ีชาวบ้านสนใจมนัต้องเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินชีวติของชาวบา้น อยา่งเร่ืองน ้ า เร่ืองความสะอาด ชาวบา้นมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของเทศบาลฯ มาก และเป็นพลังมวลชนท่ีขับเคล่ือนการพฒันากับ
เทศบาลฯในการร่วมคิดร่วมท า 

ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 (นามสมมติ ท, 2558) ไดใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นน้ีวา่ “การมีส่วน
ร่วมของชุมชนเป็นหลกัส าคญั ถา้เทศบาลฯ ท าในส่ิงท่ีประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่ย ัง่ยืน ถา้มุ่งแต่
โครงการท่ีเป็นกิจกรรมข้ึนมา ปีหน่ึงไม่ก่ีเดือนเสร็จ พอจบโครงการก็จบหมด ไม่มีอะไรท่ีจะต่อ
ยอดไดเ้ลย” 

ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ช, 2558) ท่ีให้ขอ้มูลวา่ 
“ประชาชนตอ้งมาก่อน เทศบาลฯ น าเอาขอ้คิดเห็นของประชาชนมาท าเป็นแผน ทั้งระยะสั้น ระยะ
ยาว เทศบาลฯ ก็ท าตามนั้น มาจดัล าดบัความส าคญัอีกคร้ังหน่ึง ถา้ประชาชนไม่เห็นดว้ย เทศบาลฯ 
ก็ไม่ท า”  

นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 12 (นามสมมติ ฒ, 2558) ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมในประเด็นน้ี
วา่  

 
ก่อนมีโครงการหรือจะจดังานส าคญั เช่น งานประจ าปี กิจกรรมพิเศษ ประกวด
แข่งขนั ชุมชนจะตอ้งไปเวทีประชาคมท่ีเทศบาลฯ จะมีการแลกเปล่ียนความคิดกนั 
แลว้สรุปออกมาเป็นแบบท่ีดีท่ีสุด พอไดเ้ป็นโครงการเราก็ช่วยกนัท า อะไรไม่ได้
ผล ไม่ดี หรือพอมาท าจริงแลว้มนัไม่เหมือนตามท่ีวางแผน เราก็ช่วย ๆ กนัปรับ 
ค่อย ๆ แกปั้ญหากนัไป ท าไปดว้ยกนัทุกขั้นตอน ให้มนัส าเร็จไปได ้เพราะชุมชน
มีส่วนร่วมถึงไดร้างวลั 

 
นอกจากประชาชนในชุมชนแล้ว ยงัมีภาคีเครือข่ายท่ีร่วมมือกันจดัการส่ิงแวดล้อมกับ

เทศบาลต าบลศรีธาตุ ได้แก่ วดั โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี กรมป่าไม ้
และภาคเอกชน ซ่ึงใหค้วามร่วมมือ และใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
เป็นอยา่งดีโดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่  
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เทศบาลฯ มีภาคีเครือข่ายหลักคือ บ้าน วดั โรงเรียน เป็นภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุเป็นมคัคุเทศก์น้อยในการ
เยีย่มชมป่าพื้นเมืองวดัป่ากุดน ้ าใส ในโรงเรียนนั้นก็มีการให้นกัเรียนไดห้มุนเวียน
กนัมาศึกษาป่าทอ้งถ่ิน นอกจากน้ีก็มี กศน. โรงพยาบาลศรีธาตุ ศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทยเ์ขา้มาใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัพืชสมุนไพรดา้นตน้ไมเ้ราก็มีกรมป่าไมข้อง
จงัหวดัอุดรธานี มาใหค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการดา้นป่าไม ้

 
 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 27 (นามสมมติ ธ, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ 
 

การพฒันาทอ้งถ่ินในทุกวนัน้ี เราตอ้งยอมรับวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
หลกัการท่ีมีความส าคญัมาก ประเทศไทยก็ต่ืนตวัเร่ืองน้ีไปท่ีไหนก็พูดกนัแต่การมี
ส่วนร่วม ซ่ึงเราก็ตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดข้ึนให้ได ้แต่ส่ิงส าคญันอกจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนท่ีเป็นระดับขั้นต่าง ๆ ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ร่วมปฏิบัติ ร่วม
ตดัสินใจ ตามบริบทแต่ละทอ้งท่ีวา่ท าไดม้ากนอ้ยเพียงใด คือการท าอยา่งไรให้ผล
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีประโยชน์สูงสุดในการบริหารพฒันา 

 
4.4.5 หลกัความรับผดิชอบ  
หลกัความรับผดิชอบ ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมายถึง การปฏิบติังานโดยมีความตระหนกัถึงสิทธิและหนา้ท่ีของตน มีความรับผดิชอบต่อทอ้งถ่ิน
เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับทั้งผลดีและผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานโดยมีตวัช้ีวดั
แสดงดงัตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6  ตวัช้ีวดัหลกัความรับผดิชอบ 
 
หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 

หลกัความรับผดิชอบ 1)  งานมีความถูกตอ้งครบถว้นทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพ รวมทั้งจ  านวน 
     ความผดิพลาดท่ี เกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน  
2)  มีการตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บอยา่งรวดเร็ว 
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การศึกษากระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ ด้านหลกัความรับผิดชอบ พบว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุได้ตั้ งเป้าหมายและก าหนด
ผูรั้บผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน โดยหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีหน้าท่ีเก่ียวกบั งานธุรการ งานสุขาภิบาล งานส่ิงแวดลอ้ม งาน
สัตวแพทย ์งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข และงานรักษาความสะอาด ซ่ึงมีผูอ้  านวยการเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน และมีพนักงานทั้งขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว รวม
ประมาณ 30 คน ซ่ึงถือวา่เพียงพอต่อการด าเนินงาน โดยมีการฝึกอบรมให้เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการท างานอย่างดี และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม ในการ
ด าเนินงานแต่ละคร้ังจะมีการก าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจนพร้อมทั้งแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ
โดยทัว่กนั นอกจากน้ียงัช้ีแจงทิศทางของการด าเนินงาน ประโยชน์และผลกระทบด้วย โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ช, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 

 
เทศบาลฯ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน คือ เราตอ้งการให้ Win-Win ทุกฝ่ายไดป้ระโยชน์
ทั้ งประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดล้อมบ้านเมืองน่าอยู่ สุดท้ายแล้วเทศบาลฯ ก็ได้
ประโยชน์ด้วย ถ้าถามถึงความส าเร็จตามเป้าหมาย คิดว่าเราก าลังอยู่ในระยะ
เร่ิมต้น การได้รางวลัมาไม่ได้หมายความว่าเราส าเร็จ รางวลัมนัอาจจะแค่เป็น
แรงจูงใจใหเ้ราท า อาจจะส าเร็จในแง่ของการประเมินผล แต่ไม่ใช่ค าตอบจริง ๆ ท่ี
เราตอ้งการ ในขณะเดียวกนัเกณฑต่์างๆในการประเมินหรือการประกวดเปรียบได้
กบักระบวนการท างาน ท่ีท าใหเ้ราคิดต่อวา่เราจะไปอยา่งไร 

 
ขณะเดียวกนัการตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม พบว่าเทศบาล

ต าบลศรีธาตุได้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน หากปัญหาใดสามารถแก้ปัญหาได้ใน
ขณะนั้นจะด าเนินการทนัที หรือในกรณีท่ีตอ้งรอการแก้ไขจะแจง้กลบัไปยงัผูร้้องเรียนถึงสาเหตุ 
การด าเนินการแก้ไข และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ ซ่ึงขั้นตอนการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนไม่เกิน 3 วนั โดยเร่ิมจากการรับแจง้เร่ืองร้องเรียน จากนั้นจึงเสนอเร่ืองร้องเรียนไปยงัสาย
งานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงนายกเทศมนตรีจะสั่งการภายใน 1 วนั ไปยงักองหรือฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้า
ตรวจสอบแกไ้ขปัญหาภายใน 1 วนั แลว้จึงรายงานผลการตรวจสอบกลบัไปยงัผูร้้องเรียนภายใน 1 
วนั ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 11 (นามสมมติ น, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลวา่  

 
เร่ืองร้องเรียนเท่าท่ีทราบในระยะน้ีก็ไม่มีเร่ืองร้องเรียนอะไร ไม่ค่อยมีปัญหา เม่ือ
ก่อนท่ีบา้นก็เคยร้องเรียนเหมือนกันพอดีช่วงนั้นมีงานก่อสร้างถนน พอฝนตก
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น ้ าฝนก็ไหลมาขงัท่ีหนา้บา้น ก็โทรศพัทแ์จง้ไปท่ีเทศบาลฯ ให้มาแกไ้ขเพราะมนั
สกปรก เทศบาลฯ ก็มาถมใหม้นัสูงข้ึนน ้าไม่ขงั แกไ้ขเรียบร้อยใชเ้วลาไม่นานเราก็
พอใจผลงาน 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ท่ีไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 
 
เทศบาลฯ มีจุดรับขอ้ร้องเรียนตามท่ีต่าง ๆ พี่น้องประชาชนสามารถไปหย่อน
จดหมายท่ีจุดร้องเรียนตามท่ีต่าง ๆ ท่ีเทศบาลฯ จดัไว ้หรือผ่านผูใ้หญ่บา้น ผ่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ผ่านกรรมการชุมชน สามารถร้องเรียนได้หลายภาคส่วน
เพื่อท่ีจะแกปั้ญหาให้พี่นอ้งประชาชนไดท้นัท่วงที ปัญหาใดท่ีสามารถแกไ้ดท้นัที
เทศบาลฯ ก็จะด าเนินการทนัที สั่งการทนัที ส่วนปัญหาท่ีตอ้งใชง้บประมาณ ตอ้ง
ใชเ้วลา เทศบาลฯ จะท าความเขา้ใจให้ผูท่ี้ร้องเรียน ทอ้งถ่ิน หรือชุมชนท่ีร้องเรียน 
ใหเ้ขา้ใจวา่เทศบาลขอเวลาก่อน เน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณ ซ่ึงอาจจะตอ้งน าเขา้
สู่เทศบญัญติั 

 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 25 (นามสมมติ ผ, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ 

 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน ทั้ งในสาระของงานท่ีท า และต้องรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานขององคก์รดว้ย ความรับผดิชอบเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของเจา้หนา้ท่ีรัฐ 
และควรส่งเสริมให้เป็นค่านิยมในการท างาน เป็นวฒันธรรมองค์กร โดยเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐตอ้งตระหนักว่าส่ิงท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีผลต่อ
คนมากมาย ถา้เขามีความรับผิดชอบจะเอาใจใส่ และมีความมุ่งมัน่ต่อการท างาน 
ท างานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ ถา้งานนั้นเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มก็จะมี
ความรับผดิชอบต่อธรรมชาติและทรัพยากรดว้ย 
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4.4.6 หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในบริบทของการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปฏิบติังานโดยการบริหารจดัทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า ใช้เวลานอ้ย 
ผลงานมีความถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้มโดยมีตวัช้ีวดัแสดงดงั
ตารางท่ี 4.7 

 
ตารางที ่4.7  ตวัช้ีวดัหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 
หลกัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1)  ใชง้บประมาณด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มคุม้ค่ากบัผลงานท่ีไดรั้บ 
2)  ใชเ้วลารวดเร็วในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3)  ประชาชนพึงพอใจกบัการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

การศึกษากระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ ดา้นหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบวา่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุแสดงให้เห็นเด่นชัดในผลการ
ด าเนินงานในรูปแบบโครงการต่าง ๆ เช่น เทศบาลต าบลศรีธาตุไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการประกวด
โครงการ ลดเมืองร้อน ดว้ยมือเรา ปีท่ี 9 และ รางวลัชนะเลิศอนัดบัหน่ึงในการประกวดโครงการ
เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต ่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 84 ดว้ยการใช้
แนวทางวิถีพอเพียง วิถีคาร์บอนต ่า ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไดใ้นส่วนหน่ึง โดยการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งทั้งประชาชนทัว่ไปและผูน้ าชุมชน ไดใ้ห้
ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัถึงคุณภาพและประโยชน์ท่ีชุมชนไดรั้บจากการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
เทศบาลฯ วา่มีความเหมาะสมและคุม้ค่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (นามสมมติ ฌ, 2558) ไดใ้ห้ขอ้มูล
ในประเด็นน้ีวา่ 

 
ในการจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มเทศบาลฯ มีงบประมาณไม่มากนัก เน่ืองจากเป็น
เทศบาลฯ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก งบประมาณส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บในแต่ละปีจะถูก
จดัสรรไปเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เทศบาลฯ จึงตอ้งใช้งบประมาณในการ
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จดัการส่ิงแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด ด้วยการประยุกต์วิถีชีวิตพอเพียงแบบพื้นบา้น
อีสานมาเป็นวธีิในการด าเนินงาน” 

 
นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 
 
แนวทางการใชท้รัพยากรของเทศบาลฯ ทั้งงบประมาณ บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ 
เราใชส่ิ้งท่ีเรามีอยู ่ไม่ตอ้งพึ่งเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยี เพราะเราไม่มีงบประมาณ
มากขนาดนั้ นในการบริหารจัดการ หรืองบในการจัดหาเราก็มีจ  ากัด การ
ด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมเราให้องค์ความรู้แก่ประชาชน ให้ในส่ิงท่ีเรามี ท่ีเรา
สามารถศึกษาได้ ซ่ึงแทบจะไม่ใช้งบประมาณเลย เราใช้ความร่วมมือกบัพี่น้อง
ประชาชนเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าใหเ้ราด าเนินงานไดป้ระสบผลส าเร็จ 

 
นอกจากการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปตามหนา้ท่ีของเทศบาลแลว้ เทศบาลต าบลศรีธาตุ

ไดมี้การส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มเพื่อความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน เช่น การอนุรักษ์
ป่าพื้นเมือง การขอความร่วมมือใหใ้ชก้ระทอใส่ขยะแทนการใชถ้งัขยะพลาสติก ใชโ้อ่งดินเผาใส่น ้ า
แทนการแช่ตูเ้ยน็ ใชก้ระติบใส่ขา้วเหนียวแทนการใชถุ้งพลาสติก การท าปุ๋ยหมกัจากเศษอาหารใน
ครัวเรือน ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถลดขยะไดต้ั้งแต่ตน้ทาง ประหยดัพลงังาน รวมถึงลดค่าใชจ่้าย
ในครัวเรือน ซ่ึงมาตรการส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดไ์ดถึ้ง 7,189,883.59 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า  

ดา้นความพึงพอใจของประชาชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ พบวา่
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนั
ว่ามีความพึงพอใจกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ โดยให้เหตุผลว่าเทศบาล
ท างานจริงจงั ประชาชนสัมผสัไดถึ้งความจริงใจในการท างานและประโยชน์ท่ีตนไดรั้บ นอกจากน้ี
ยงัใหข้อ้สังเกตวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุใส่ใจส่ิงแวดลอ้มอยา่งมากหากเทียบกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามยงัมีส่วนท่ีอยากให้เพิ่มเติมบา้ง เช่น อยากให้เพิ่มปริมาณการปล่อยน ้ า
เข้าสู่พื้นท่ีท าการเกษตร เป็นต้น ส่วนมาตรการส่งเสริมส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ประชาชนเห็นว่า
เหมาะสมดีอยู่แล้ว และยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินให้ดี
ยิง่ข้ึนไปอีก โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 (นามสมมติ ญ, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่  

 
ถ้าถามถึงความพอใจก็ถือว่าพอใจมาก ถึงไม่เต็มร้อยแต่ก็อนุโลมให้เทศบาลฯ 
ตั้งใจท างาน มีความพยายามดี แมมี้ท่ีคิดไม่เหมือนกนับา้งก็เล็กนอ้ยให้อภยักนัได ้
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เพราะวา่ไดเ้ห็นการท างานท่ีเป็นรูปเป็นร่าง มีผลงานเป็นรูปธรรม ส่ิงแวดลอ้มของ
ศรีธาตุก็ดีข้ึน  

 
นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 10 (นามสมมติ บ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นน้ีวา่  

 
เทศบาลฯ ท าโครงการส่ิงแวดลอ้มก็เกิดประโยชน์กบัชุมชน เราก็ไดรู้้ว่าส่ิงท่ีเรา
เป็นอยู ่ส่ิงท่ีพ่อแม่ให้เรามา มนัลดภาวะโลกร้อนได ้ลดค่าใช้จ่าย ลดการเดินทาง 
ประหยดัไปไดห้ลายอย่าง มนัเป็นความรู้ท่ีตกทอดกนัมา เป็นวิถีชีวิตเดิม ๆ ของ
พวกเรา เม่ือก่อนเด็ก ๆ ก็ไม่ไดม้าช่วยพ่อแม่ปลูกผกัท าไร่ หรือแยกขยะอะไรก็ไม่
มี แต่ตอนน้ีเร่ิมมาแลว้ ทั้งโรงเรียน เทศบาลฯ ชุมชน ก็เขา้ไปสอน เด็กท าเป็นก็มา
ช่วยพอ่แม่ท า จากท่ีไม่สนใจใครก็มาสนใจส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ตั้งแต่ปี 46-47 จาก
ท่ีเล่นแต่เกมก็มาปลูกผกัอินทรียท่ี์วดั วถีิชีวติเดิม ๆ ตั้งแต่ปู่ ยา่ก็เร่ิมฟ้ืนคืนมา ยิ่งท า
ไปเร่ือย ๆ ชุมชนก็ยิง่ดีข้ึน 

 
โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 26 (นามสมมติ ต, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ 

 
การประเมินการท างานของหน่วยงานในทุกวนัน้ียึดหลักประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นส าคญั เพราะสามารถก าหนดตวัช้ีวดัได้ มีผลลพัธ์ให้เห็นเป็น
รูปธรรม หน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การจดัสรรทรัพยากรและการใชท้รัพยากรให้นอ้ยแต่ไดป้ระโยชน์สูงสุดจึงจ าเป็น
ต่อการท างาน ขณะเดียวกนัจะมุ่งแต่ปริมาณเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได ้ตอ้งค านึงถึง
คุณภาพของงานด้วย เช่น ลดการใช้วตัถุดิบแต่ใช้เวลาท างานนานข้ึน คุณภาพ
ไม่ได้ ความพึงพอใจก็ลดลงแล้ว แบบน้ีเราก็ไม่ถือว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
4.4.7 หลกัความยัง่ยนื 
หลกัความย ัง่ยืน ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หมายถึง การบริหารจดัการโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มให้เกิดความสมดุล 3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการใชป้ระโยชน์จากส่ิงแวดลอ้มและมีการอนุรักษอ์ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว
โดยมีตวัช้ีวดัแสดงดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  ตัวช้ีวดัหลกัความยัง่ยนื  
 
หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั 

หลกัความย ัง่ยนื 1)  การบริหารงานค านึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และ 
     ส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการด าเนินงานโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 
การศึกษากระบวนการและผลของการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลของเทศบาล

ต าบลศรีธาตุ ด้านความย ัง่ยืน พบว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุมีการบริหารงานตามหลกัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน โดยประยุกต์การจดัการส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถ่ิน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ยากล าบากต่อชุมชนและไม่ใชง้บประมาณจ านวนมากหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเขา้มาจดัการ แต่ใชก้าร
ขอความร่วมมือจากประชาชนโดยอาศยัตน้ทุนของท้องถ่ิน ได้แก่ ตน้ทุนทางสังคม ตน้ทุนทาง
ทรัพยากร และตน้ทุนทางวฒันธรรม เป็นตน้ทุนส าคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยเทศบาลต าบล
ศรีธาตุมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อเน่ืองหลายปีติดต่อกนั ส่งผลให้ประชาชนสามารถเขา้ใจหลกัการ
จดัการส่ิงแวดล้อมและด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมได้เองโดยไม่ตอ้งมีการควบคุมจากทาง
เทศบาลฯ ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการจดัการส่ิงแวดลอ้มนอกจากทางตรงคือคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน
แล้ว ยงัส่งผลให้เกิดความรักใคร่กลมเกลียวในชุมชน เกิดเป็นชุมชนเขม้แข็งพึ่งพาตนเองได้ ใน
ขณะเดียวกนัก็ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้จึงนบัไดว้า่เป็นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัความย ัง่ยนื นอกจากน้ียงัพบวา่หากประชาชนมีรายไดจ้ากการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จะส่งผลให้เกิดความย ัง่ยืนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ช, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 

 
เรามองท่ีตน้ทุนท่ีเรามีก่อนท่ีจะท าอะไร ตน้ทุนทางทรัพยากรตน้ทุนทางสังคม 
ตน้ทุนทางวฒันธรรม 3 ตน้ทุนน้ีเป็นจุดแข็งของคนศรีธาตุส่ิงท่ีเป็นตน้ทุนท่ีมีค่า
มากคือภูมิปัญญา ส่ิงน้ีท่ีตอบโจทย์ค  าว่าคุ้มทุนของการใช้ประโยชน์ เราจะท า
ตะกร้าสักใบ หรือท าแคร่ไวน้ัง่ ก็หาวตัถุดิบไดจ้ากในพื้นท่ีไมไ้ผก่็มีข้ึนอยูท่ ัว่ไป 
วิธีการท าก็เป็นภูมิปัญญาอยู่แลว้ไดไ้มไ้ผ่มาก็รู้เลยวา่จะสานจะผูกอย่างไร ไม่ได้
เสียเงินสักบาท หรือพวกผกัผลไม้ก็ปลูกเองไม่ต้องไปซ้ือ อาหารการกินเรา
พึ่งตนเองไดก้็ย ัง่ยืนแลว้ ท่ีส าคญัคือเร่ืองเกษตรกรรม ถา้เรารู้จกัดูแลทรัพยากรท่ีมี
ค่าของเราใหใ้ชป้ระโยชน์ไดจ้นชัว่ลูกชัว่หลาน ความย ัง่ยนืมนัเกิดข้ึนแน่นอน 
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ส่วนผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงแนวทางการ
สร้างความย ัง่ยนืของการจดัการส่ิงแวดลอ้มในอนาคตวา่ 

 
ส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้เกิดความย ัง่ยืนได ้คือ ตอ้งให้ประชาชนมีรายไดจ้ากโครงการ
นั้น เช่น เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ปลูกผกัปลอดสารพิษ ประชาชนก็จะได้มีอาชีพ
เสริมในส่วนน้ี เทศบาลฯ จึงคิดวา่การท่ีชาวบา้นจะเขา้ร่วมโครงการไดต้อ้งสร้าง
รายได ้สร้างอาชีพใหป้ระชาชนดว้ย ประชาชนจึงจะปฏิบติัตามเทศบาลฯ 

 
นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ช, 2558) ไดใ้ห้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในประเด็น

น้ีวา่ 
 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มหรืออะไรก็ตามจะเกิดความย ัง่ยืนเราตอ้งกลบัมาอยู่ท่ีวิถี
ของตวัเอง ต่อให้เราท าส่ิงใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ มนัก็ไม่ตอบ
โจทยข์องคนบา้นเรา สุดทา้ยเราก็ตอ้งกลบัมาอยูใ่นส่ิงท่ีเราเป็น ในวิถีของตวัเอง
ในส่ิงท่ีตวัเองคุน้เคย เทศบาลฯ รณรงค์ให้ความรู้ในการจดัการขยะ ท าปุ๋ยหมกั 
ปลูกพืชผกัอินทรีย ์หรือก าจดัน ้ าเสียในครัวเรือน แต่ท่ีเราคน้พบคือชาวบา้นเขา
รู้อยู่แลว้ เรามีหน้าท่ีดึงศกัยภาพพวกน้ีออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ซ่ึงลว้นเป็นวิธี
ง่าย ๆ ในชีวติประจ าวนั เทศบาลฯ ตอ้งเรียนรู้จากเขาดว้ยซ ้ า 

 
ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 (นามสมมติ ถ, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 
 
ถ้าเทศบาลฯ ท าต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ ก็น่าจะย ัง่ยืน ส่ิงแวดล้อมมันเป็นเร่ืองใน
ชีวติประจ าวนัเราดว้ย อยา่งขยะ เราก็สร้างขยะทุกวนั เรารู้วา่พื้นท่ีน้ีมนัจะเป็นของ
ลูกหลานต่อไป ส่ิงท่ีพอ่แม่เราท าไวใ้ห้เราก็ยงัเห็นอยู ่ถา้เราแก่ไปแลว้ลูกหลานเรา
ก็จะยงัเห็นอยู ่บรรพบุรุษเราท ามาก็อยูไ่ด ้เทศบาลฯ ก็คิดดีแลว้ท่ีให้เราอนุรักษไ์ว ้
ไม่ตอ้งไปด้ินรนท่ีอ่ืน ท่ีบา้นเรามีทุกอยา่งท่ีด ารงชีวติได ้
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 โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 25 (นามสมมติ ผ, 2558) ไดแ้สดงความคิดเห็นในประเด็นน้ีวา่ 

 

ความย ัง่ยืนเป็นกระบวนการท่ีตอ้งด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง หากน าความย ัง่ยืนมา
เป็นพื้นฐานในการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดเป็นความสามารถในการรักษา
ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรให้ตกทอดไปยงัคนในยุคต่อ ๆ ไป จะต้องเป็นการ
ด า เ นิ น ง าน ท่ี เ ช่ื อ ม โ ย ง กัน ใน ทุ ก ภ า ค ส่ วน  เ พ ร า ะ ส่ิ ง แ วดล้ อ ม แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นของสาธารณะ ตอ้งมีการจดัการร่วมกนัอยา่งพอดี ไม่มาก
ไป ไม่นอ้ยไป และยงัตอ้งสามารถพฒันาหรือยกระดบัวิถีชีวิตของประชาชนให้ดี
ข้ึนไดเ้ช่นกนั 

  
จากผลการศึกษาท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าเทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การ

จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 7 หลกั ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมี
ส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกัความย ัง่ยืน โดยพบวา่
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 7 หลกั และใชต้น้ทุน
ในท้องถ่ิน คือ ต้นทุนทางสังคม ตน้ทุนทางทรัพยากร และต้นทุนทางวฒันธรรมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มผสานกบัวถีิชีวติพื้นเมืองอีสาน เกิดเป็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบวิถีทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บ
การยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงผลการศึกษาในประเด็นน้ี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 การจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุตามหลักธรรมาภิบาลในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา 
หลกันิติธรรม 
การตรากฎหมายและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน
อยา่งเป็นธรรม มีการบงัคบัใช้
อยา่งเคร่งครัด ถูกตอ้ง  
และเป็นท่ียอมรับของประชาชน 
 

1)  การตรากฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ได้
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับรู้ และมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการ
ตรากฎหมายและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเป็นธรรม 
2)  ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด 

1)  เทศบาลฯ ปฏิบติัตาม 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เคร่งครัด 
2)  เทศบาลฯ ไม่มีการออก
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะ  
3)  เทศบาลฯ ใชม้าตรการ
ส่งเสริมการรณรงค ์และ 
การขอความร่วมมือจากชุมชน 
4)  เทศบาลฯ ช้ีแจงถึง
ความส าคญัและประโยชน์ท่ี
ประชาชนและส่วนรวมจะ
ไดรั้บก่อนด าเนินงาน เพื่อให้
ประชาชนเขา้ใจและสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

หลกัคุณธรรม 
การปฏิบติังานโดยยดึหลกัของ
ความถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตย ์
อดทน ขยนัหมัน่เพียร  
มีความจริงใจ มีระเบียบวนิยั  
มีจรรยาบรรณต่อส่ิงแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ิน 

1)  คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ไม่ถูกฟ้องร้องหรือ
ร้องเรียนเร่ืองทุจริตดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เสมอภาค 

1)  เทศบาลฯ ไม่เคยถูกร้องเรียน
หรือฟ้องร้องเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 
2)  เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลฯ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึหลกั
คุณธรรมจริยธรรมของพนกังาน
และลูกจา้งของเทศบาล 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 
หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา 
 3)  เม่ือมีความขดัแยง้ดา้น

ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และประชาชน ไดมี้การไต่
สวนสาธารณะเพื่อหาขอ้เทจ็จริง 

3)  ความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ระหวา่งเทศบาลและประชาชน
เกิดข้ึนนอ้ยมาก  
4)  กลไกการแกไ้ขความขดัแยง้
ของเทศบาลฯ คือ การใชค้น
กลางท่ีสนิทสนมกบัผูท่ี้มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกนัมาช่วยเจรจา 
และเลือกใชก้ฎหมายบงัคบั 
จะเลือกเป็นวธีิการสุดทา้ย 
5)  เทศบาลฯ ไดมี้การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึง
ประโยชนต่์อสาธารณะเป็นหลกั 
และใชก้ารเจรจาช้ีแจงท าความ
เขา้ใจกบัประชาชนอยา่งค่อย
เป็นค่อยไป 

หลกัความโปร่งใส 
การปฏิบติังานดว้ย 
ความโปร่งใส ทั้งในแง่ของการ
ใหข้อ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
ความจริงใหป้ระชาชนรับรู้ และ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นโดยง่าย  
อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบการ
ท างานของเจา้หนา้ท่ีได ้

1)  มีการจดัตั้งหน่วยงาน 
ในการใหข้อ้มูลข่าวสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินแก่
ประชาชน 
2)  หน่วยงานรับผดิชอบให้
ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบั
ทางเลือกต่าง ๆ ของนโยบาย 
หรือแผน หรือโครงการ  

1)  เทศบาลฯ มีการจดัตั้งศูนย์
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
2)  เทศบาลฯ ประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
แก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึงผา่น
หลายช่องทาง  
3)  เทศบาลฯ เปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด
อยา่งตรงไปตรงมา 

 
 



141 

ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา 
 และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

และสุขภาพของประชาชน 
3)  มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินได้
อยา่งสะดวก 
4)  มีการจดัตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความโปร่งใสในการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
หน่วยงานรับผดิชอบ 

4)  ประชาชนก็สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และไม่
เสียค่าใชจ่้าย  
5)  ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การท างานของเทศบาลฯ         
ไดโ้ดยตรงหรือผา่นทางสมาชิก
สภาเทศบาล เครือข่ายชุมชน 
6)  เทศบาลฯ มีการตรวจสอบ
การด าเนินงานจากภายในและ
ภายนอก และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบได ้

หลกัการมีส่วนร่วม 
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการตดัสินในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  
เช่น การท าประชาพิจารณ์  
การไต่สวนสาธารณะ  
การลงประชามติ เป็นตน้ 
 

1)  หน่วยงานรับผดิชอบเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจ
นโยบาย หรือแผน  
หรือโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ิน 
2)  การจดัท าประชาพิจารณ์ 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะมีผลบงัคบัใช้
กบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ิน 
3) มีการลงประชามติใน
โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่
สามารถหาฉนัทามติได ้

1)  เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลฯ  
ในทุกระดบั ตั้งแต่เร่ิมตน้โดย
การท าประชาคมสอบถามปัญหา
ความตอ้งการของประชาชนการ
ตั้งงบประมาณ การบรรจุลงใน
แผนพฒันาของเทศบาลฯ  
จนน ามาสู่แผนปฏิบติัการและ
การด าเนินการ 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา 
  2)  การมีส่วนร่วมของประชาชน

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
เทศบาลฯ เป็นอยา่งมาก 
3)  เทศบาลฯ มีภาคีเครือข่าย 
ไดแ้ก่ วดั โรงเรียน ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน  
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี 
และกรมป่าไม ้ซ่ึงใหค้วาม
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นอยา่งดี 

หลกัความรับผดิชอบ 
การปฏิบติังานโดยมีความ
ตระหนกัถึงสิทธิและหนา้ท่ีของ
ตน มีความรับผดิชอบต่อทอ้งถ่ิน 
เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
ยอมรับทั้งผลดีและผลเสียท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน  
 

1)  งานมีความถูกตอ้งครบถว้น
ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ 
รวมทั้งจ  านวนความผิดพลาด 
ท่ี เกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน  
2) มีการตอบสนองต่อการ
ร้องเรียนหรือการกล่าวหา 
ท่ีไดรั้บอยา่งรวดเร็ว 

1)  เทศบาลฯ ด าเนินงานจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งและตรงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
2)  เทศบาลฯ ตอบสนองต่อขอ้
ร้องเรียนอยา่งเร่งด่วนภายใน  
3 วนั หากสามารถแกปั้ญหาได้
ในขณะนั้นจะด าเนินการทนัที 
หรือในกรณีท่ีตอ้งรอการแกไ้ข
จะแจง้ไปยงัผูร้้องเรียนถึงสาเหตุ 
การด าเนินการแกไ้ข  
และระยะเวลาท่ีคาดวา่จะแกไ้ข
แลว้เสร็จ  
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา 
หลกัประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
การปฏิบติังานโดยการบริหาร
จดัทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า  
ใชเ้วลานอ้ย ผลงานมีความ
ถูกตอ้งและเกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งต่อทอ้งถ่ินและส่ิงแวดลอ้ม 
 

1)  ใชง้บประมาณด าเนินงาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มคุม้ค่ากบัผลงาน
ท่ีไดรั้บ 
2)  ใชเ้วลารวดเร็วในการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3)  ประชาชนพึงพอใจกบัการ
บริหารขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

1)  เทศบาลฯ จดัการส่ิงแวดลอ้ม
โดยใชท้รัพยากร และระยะเวลา
ใหน้อ้ยท่ีสุดและใหเ้กิดผล
ประโยชน์มากท่ีสุด  
และส่งเสริมการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อความย ัง่ยนื 
ของส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  
2)  ชุมชนมีความพึงพอใจกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
เทศบาลฯ และยนิดีท่ีจะมีส่วน
ร่วมในการพฒันาการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินใหดี้
ยิง่ข้ึนไปอีก 

หลกัความยัง่ยืน 
การบริหารจดัการโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสมดุล  
3 ดา้น คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  
พฒันาการใชป้ระโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มและมีการอนุรักษ์
อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

1)  การบริหารงานค านึงถึงความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการด าเนินงานโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 

1)  เทศบาลฯ ประยกุตก์าร
จดัการส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้ง
กบัวถีิชีวติทอ้งถ่ิน  
โดยอาศยัตน้ทุนของทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางสังคม ตน้ทุน
ทางทรัพยากร และตน้ทุนทาง
วฒันธรรม 
2)  เทศบาลฯ จดัการส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้
ประชาชนเขา้ใจหลกัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและด าเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมไดโ้ดยไม่ตอ้ง
มีการควบคุมจากทางเทศบาล 
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4.5 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาล 
ต าบลศรีธาตุ จังหวดัอดุรธานี 

 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลกัซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

จากการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ี
ส่งผลต่อธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

 
4.5.1 ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง 
ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง พบว่า เขตเทศบาลต าบลศรีธาตุในอดีตไม่มีการวางผงั

เมือง การสร้างส่ิงปลูกสร้างจึงเกิดข้ึนอยา่งอิสระตามความตอ้งการของเจา้ของท่ีดิน ดงันั้นสถานท่ี
บางแห่งถูกสร้างอยู่ในบริเวณท่ีไม่เหมาะสม เช่น ตลาดสดอยู่ใกล้กบัล าน ้ าปาวซ่ึงเป็นแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ เม่ือมีการท าความสะอาดหรือชะลา้งจากน ้ าฝน น ้ าเสียจะไหลลงสู่ล าน ้ าปาวโดยตรง ซ่ึง
เทศบาลต าบลศรีธาตุก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาแต่ยงัขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
นอกจากน้ีเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุยงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานดว้ย ผลกระทบจากการก่อสร้างท าให้เกิดฝุ่ นฟุ้งกระจาย และขยะจากการก่อสร้าง จึงท า
ให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในพื้นท่ี โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (นามสมมติ ฌ, 2558) ได้ให้
สัมภาษณ์ถึงประเด็นน้ีวา่  
 

การตั้งชุมชนของเราขาดการวางผงัเมือง พอเราเอาผงัเมืองไปจบัทีหลงัความเป็น
ระเบียบจึงไม่ค่อยมี เม่ือไม่มีการวางผงัเมืองเราก็ไม่สามารถท่ีจะจดัโซนไดช้ดัเจน 
โซนไหนจะเป็นโรงงาน ท่ีจะตอ้งไม่สร้างมลภาวะทางเสียง ทางกล่ิน มนัท าไม่ได ้
ท่ีน่ียงัไม่มีโรงงานขนาดใหญ่ แต่อย่างโรงผลิตปูน ร้านวสัดุก่อสร้าง ก็ติด
ส านกังานเทศบาลฯ เสียงก็ดงับา้ง เกิดจากเราไม่ไดว้างผงัตั้งแต่ตน้ ป๊ัมน ้ ามนัจะอยู่
จุดไหน เราก็ไม่ไดว้างผงัเมืองตั้งแต่ตน้ เราจะไปก าหนดก็ไม่ไดแ้ลว้ เพราะท่ีตรงน้ี
เขาซ้ือแลว้ เขาท ามาก่อน เพราะฉะนั้นความเป็นระเบียบของบา้นเมืองบางจุดจึง
ไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร 
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4.5.2 ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ 
 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นงบประมาณ พบว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นเทศบาลขนาดเล็กจึง

ไดรั้บงบประมาณไม่มากนกัซ่ึงส่วนใหญ่งบประมาณเหล่านั้นจะถูกใชไ้ปกบัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้า จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงตอ้งใช้งบประมาณสูง 
เช่น การสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียเพื่อแกปั้ญหาน ้ าเสียจากตลาดสดไหลลงสู่ล าน ้ าปาว ดงันั้นจึงเป็น
ข้อจ ากัดในการจดัการส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวนมากโดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นน้ีวา่  
 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นกังวลใจก็คือปัญหาน ้ าเสียจากตลาด ไหลลงแหล่งน ้ า
โดยตรง เรายอมรับวา่ยงัไม่มีการบ าบดัก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่แหล่งน ้ ายิ่งเวลาฝนตก
ลงมาก็ชะลา้งลงไปคลองน ้าต่างๆ ซ่ึงการท าบ่อบ าบดัตอ้งใชง้บประมาณเทศบาลฯ 
มีงบประมาณไม่เยอะ แต่ละปีงบประมาณพฒันาโครงสร้างพื้นฐานก็ประมาณปีละ 
5-6 ลา้น เท่านั้นการจะก่อสร้างบ่อบ าบดัจึงตอ้งรอไปก่อน เพราะตอ้งจดัการเร่ืองท่ี
เร่งด่วนก่อน แต่เรามีแผนการในอนาคตเน่ืองจากงบประมาณเราน้อย เราก็จะท า
จุดพักน ้ าเสียก่อน ใส่สารท่ีจะบ าบัดก่อนท่ีจะปล่อยลงไป โดยเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ 2558 เราก็ท  าไวจุ้ดหน่ึงก่อนอยูต่รงหลงัตลาด แต่ถา้จะให้ดีก็ตอ้ง 4 
ถึง 5 จุด จากจุดท่ีน ้ าไหลลงตรงคลองน ้ า ร่องระบายน ้ า เราก็ค่อยๆ ท า เน่ืองจาก
งบประมาณนอ้ย 

 
สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (นามสมมติ ฌ, 2558) ท่ีไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นน้ีวา่ 

 
เราเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก งบประมาณในด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมน่ีแต่ละ
อย่างใช้งบประมาณสูง เม่ืองบประมาณสูงก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะว่า
งบประมาณส่วนหน่ึงก็ไปใชจ่้ายในเร่ืองของแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ท าให้งบท่ีจะมา
ในดา้นส่ิงแวดลอ้มชดัๆ อยา่งโครงการขนาดใหญ่มนัก็เลยไม่ค่อยเกิดข้ึนมากนกั 
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4.5.3 ปัญหาและอุปสรรคด้านทศันคติส่วนบุคคล 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นทศันคติส่วนบุคคล พบวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นสังคมชนบทท่ี

มีความสมคัรสมานสามคัคี อยูก่นัแบบเครือญาติและให้ความร่วมมือในการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบั
เทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามยงัมีประชาชนบางส่วนเพิกเฉยต่อการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและไม่ให้ความร่วมมือ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างถ่ินท่ีมาประกอบอาชีพ แต่เป็นเพียง
ส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัประชาชนทั้งหมด โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (นามสมมติ ป, 2558) ไดใ้ห้
ขอ้มูลในประเด็นน้ีวา่ 
 

ความคิดคนเปล่ียนยากมาก เขามาเห็นเราบางคนก็หวัเราะนะ เราก็ค่อย ๆ ท าไป ก็
คือไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลงัน ้ าตา แต่ถา้เขาเห็นแล้วเขาคิดได้ก่อนเขาก็มีทางรอด 
เหมือนเขาปลูกมนันัน่แหละ เขาก็ตอ้งลงทุนใหม่ตลอด ตอ้งกูเ้งินมาใหม่ตลอดซ่ึง
ก็ขาดทุนทุกปีแต่เขาก็ยงัท าอยูน่ะ ดา้นส่ิงแวดลอ้มก็เหมือนกนั อยา่งขยะน่ีใกลต้วั
ท่ีสุด บางบา้นไม่แยกขยะ ไม่ท า ทิ้งตามใจฉนั เราก็บงัคบัเขาไม่ได ้มนัตอ้งมาจาก
ความสมคัรใจ แต่มีไม่เยอะหรอก เป็นส่วนน้อย หรือบางคนเข้ามาท่ีศูนย์การ
เรียนรู้แลว้ออกไปแลว้ก็ลืมไปถา้มนัไม่ไดม้าจากใจเขาจริง ๆ ส่วนกลุ่มท่ีท าจริง ๆ 
รักจริง ๆ ก็ยงัมีอยู ่ก็ท  าจนไปกวา่จะส าเร็จ 

 
ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 (นามสมมติ ฌ, 2558) ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นน้ีวา่ 

 
ชาวบ้านบางกลุ่มยงัขาดความรับผิดชอบ ยงัไม่เข้าใจในเร่ืองของปัญหาและ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ ถา้ตวัเองไม่เดือดร้อน ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหา ไม่ได้
ยากในเร่ืองการท างานแต่ส่งผลต่อความย ัง่ยืน ยกตวัอยา่งเช่น เราไปรณรงค ์ไปจดั
กิจกรรมอบรม เขาก็มีความรับผดิชอบช่วงหลงัการอบรมสักระยะหน่ึงไม่นานก็ท า
เหมือนเดิม คือเราให้ความรู้ แต่การปฏิบติัเราก็ไม่ไดบ้งัคบั พอไม่ต่อเน่ืองมนัก็ไม่
ย ัง่ยนื 

 
นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 (นามสมมติ ฌ, 2558) ได้ให้ขอ้มูลในประเด็นน้ีว่า 

“ปัญหาใหญ่เลยคือเร่ืองคน ถา้เราแกต้รงน้ีไดก้็สบายหมดทุกเร่ือง เร่ืองคน เร่ืองพฤติกรรม ท่านท่ี
จดัการยากสุดเป็นคนวยัท างาน คนแก่กบัเด็กจดัการไดง่้าย” 
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สอดคล้องกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ฌ, 2558) ท่ีให้ขอ้มูลในประเด็นน้ีว่า 
“ประชาชนก็มีบา้งท่ีเพิกเฉยแต่เป็นส่วนนอ้ย เราเอาคนส่วนใหญ่เพื่อเป็นแบบอยา่งให้คนส่วนนอ้ย 
มนัก็จะเป็นลกัษณะท่ีคนส่วนนอ้ยจะไม่เป็นท่ียอมรับในชุมชน พอเห็นคนส่วนใหญ่ปฏิบติัเขาก็จะ
คลอ้ยตาม” 

 

4.6 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณศึีกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอดุรธานี 

 
แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จาก

การสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูล สามารถแบ่งแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ได ้2 ประเด็น ดงัน้ี 
 

4.6.1 แนวทางการส่งเสริมเชิงนโยบาย 
ภาครัฐควรส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยภาคประชาชนมากข้ึน เน่ืองจากการจดัการ

โดยภาคประชาชนจะช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและช่วยสร้างความย ัง่ยืนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ในระยะยาว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงและควรมีงบประมาณ
สนับสนุนให้เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กมักไม่
เพียงพอในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนใหญ่งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรมาในแต่ละปีจะ
ถูกใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ท าให้ปัญหาท่ีมีความส าคัญในล าดับรองลงมาไม่มี
งบประมาณเพียงพอท่ีจะแกไ้ข ดงันั้นจึงกลายเป็นปัญหาสะสมเร้ือรัง โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 
(นามสมมติ ง, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 
 

การสนับสนุนงบประมาณให้ทอ้งถ่ินข้ึนอยู่กบัการพิจารณาจากส่วนกลางก่อน 
แลว้จึงมาสู่ระดบัภูมิภาค แลว้มายงัจงัหวดัและทอ้งถ่ินในจงัหวดั ในส่วนน้ีควร
พิจารณาตามความจ าเป็นของทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเป็นหลกั ยิ่งทอ้งถ่ินขนาดเล็กแบบ
ของเรา งบประมาณท่ีจะด าเนินการโครงการใหญ่ ๆ แทบไม่เกิดข้ึนเลย ถ้า
พิจารณาตามความจ าเป็นของทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเป็นหลกั เช่น ท้องถ่ินของเรา
จ าเป็นต้องสร้างบ่อบ าบัดน ้ าเสีย ให้พิจารณางบประมาณแยกมาเป็นส าหรับ
แกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะไดก้็จะดีมาก 
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4.6.2 แนวทางการส่งเสริมเชิงปฏิบัติการ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการจดัการส่ิงแวดล้อมของ

ท้องถ่ิน ซ่ึงต้องให้ความรู้และท าความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน หาก
ประชาชนมีรายได้จากการจัดการส่ิงแวดล้อม ประชาชนจะอยากมีส่วนร่วมในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมกับเทศบาลต าบลศรีธาตุโดยสมัครใจ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุประสบผลส าเร็จได้ง่ายยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ท่ี
ส่งผลให้คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินดีข้ึน ประชาชนมีรายไดม้ากข้ึน และการด าเนินงานเป็น
เครือข่ายจะช่วยเสริมสร้างความสมคัรสมานสามคัคีและความเขม้แข็งของชุมชนอีกดว้ย โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ท่านท่ี 6 (นามสมมติ ง, 2558) ไดใ้หส้ัมภาษณ์ในประเด็นน้ีวา่ 
 

ในการท่ีจะด าเนินกิจกรรมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มส่ิงท่ีส าคญัคือความร่วมไม้
ร่วมมือของพี่น้องประชาชน ถ้าเราให้ความเข้าใจ ความรู้ เก่ียวกับปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงอยู่ใกล้ตัวเขา ท าย ังไงให้เขาได้เข้าใจแล้วก็บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในครัวเรือนของตวัเอง ถ้าทุกคนท าตามท่ีเราให้ความรู้เขา ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มมนัก็จะนอ้ยลง ก็จะเกิดเป็นความย ัง่ยนืก็จะเป็นวถีิท่ีสืบใหลู้กใหห้ลาน 
ซ่ึงตอ้งให้พี่นอ้งประชาชนไดมี้รายได ้เช่น เราส่งเสริมให้ปลูกผกัปลอดสารพิษก็
จะไดมี้อาชีพเสริมในส่วนน้ี เราเลยคิดวา่การท่ีชาวบา้นจะเขา้ร่วมโครงการไดต้อ้ง
สร้างรายได ้สร้างอาชีพใหเ้ขาดว้ยนะครับ เขาจึงจะปฏิบติัตามเรา 

 
นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 (นามสมมติ ป, 2558) ไดใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นน้ีวา่ “จริงๆ 

แลว้ทางเทศบาลฯ ก็ด าเนินการมาตลอด แต่ถา้จะให้ดียิ่งข้ึนไปอีกก็ข้ึนอยูก่บัการส่งเสริมการปฏิบติั 
ถา้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ หมายถึงให้ประชาชนไดเ้ขา้มาเรียนรู้เยอะข้ึน ให้ได้
ตระหนกัถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ก็จะดียิง่ข้ึนไปอีก” 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 14 (นามสมมติ ท, 2558) ท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นน้ี
วา่ 
 

คิดวา่แนวทางในการปฏิบติัมีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ ถา้ให้ความรู้ประชาชน 
มีการฝึกอบรมให้สามารถแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขยะแลว้เอาผลิตภณัฑ์ไปขายได ้
หรือตวัอยา่งเช่น เทศบาลฯ พาไปดูงาน พาคนมาสอน ท าให้รู้วา่โคลนท่ีอยู่ในทุ่ง
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นาก็ท าเป็นสียอ้มผา้ได ้ก็ไดเ้ป็นอาชีพเสริม  แนะน าการอยู่การกิน ทุกอย่างท่ีอยู่
ใกลต้วัเรามนัมีค่า เอาความรู้ท่ีเรามีมาใช้ ก็ลดโลกร้อน ใช้พลงังานแสงอาทิตย ์ก็
ลดโลกร้อนได ้ถา้ใครไม่เขา้ใจก็พาไปศึกษาเพิ่มเติมท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ แลว้เอามาท า
ท่ีบา้นเรา จุดน้ีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานดียิง่ข้ึนได ้
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
จากผลการศึกษาธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดั

อุดรธานี โดยการศึกษายดึหลกัธรรมาภิบาล 7 หลกัประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั
ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
หลกัความย ัง่ยนื โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 7 
หลกั และใชต้น้ทุนในทอ้งถ่ิน คือ ตน้ทุนทางสังคม ตน้ทุนทางทรัพยากร และตน้ทุนทางวฒันธรรม
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มผสานกบัวิถีชีวิตพื้นเมืองอีสาน เกิดเป็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มแบบวิถี
ทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี โดยสามารถสรุปอภิปรายผลการศึกษา และมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 การจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุได้ด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มเป็นหน่วยงานรับผดิชอบ ซ่ึงนอกจากการด าเนินงานจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ตามหน้าท่ีของเทศบาลแล้ว ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย โดยสามารถสรุปการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุไดด้งัน้ี 

5.1.1.1  นโยบายส่ิงแวดลอ้ม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุ มีนโยบายส่ิงแวดล้อมเป็นกรอบการด าเนินงานด้าน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ซ่ึงประกอบได้
ดว้ยประเด็นหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การพฒันาพฒันาแหล่งน ้า 2) การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่
เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 3) การส่งเสริมและ
สนบัสนุนการรักษาความสะอาดของชุมชน และ 4) การรักษาส่ิงแวดลอ้มเพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะโลก
ร้อนซ่ึงเทศบาลต าบลศรีธาตุไดด้ าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ท่ีไดก้ าหนดไว ้
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5.1.1.2  ยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุได้ก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม ในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยมีแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์ 3 
ดา้น ประกอบดว้ย 1) การพฒันาระบบการจดัเก็บ การคดัแยก และการก าจดัขยะรวมของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 2) การสร้างและพฒันาสถานท่ีพกัผอ่นของเทศบาลต าบล
ศรีธาตุให้สวยงามและมีพื้นท่ีใชส้อยให้มากข้ึน และ 3) การส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการสร้าง
จิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเกิดจากการพิจารณาปัญหาส่ิงแวดล้อม และน าปัญหาเหล่านั้นมา
จดัล าดบัความส าคญัก่อน-หลงั แลว้จึงประกาศเป็นยุทธศาสตร์ข้ึน โดยการก าหนดยุทธศาสตร์นั้น
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพิจารณาและก าหนดยุทธศาสตร์ดว้ย ซ่ึงดา้นการ
ด าเนินงานนั้นเทศบาลต าบลศรีธาตุไดด้ าเนินการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตาม
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา โดยปัจจุบนั (พ.ศ. 2558) การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าวยงั
ไม่ลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวท้ั้งหมด ซ่ึงไดมี้การด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและคาดว่าจะแลว้
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้คือ พ.ศ. 2560 

5.1.1.3  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุ มีแนวทางในการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลักการอยู่

ร่วมกนักบัธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืควบคู่กบัการประยกุตใ์ชว้ถีิชีวติดั้งเดิมของชุมชนโดยเทศบาลต าบล
ศรีธาตุมุ่งเน้นการจดัการส่ิงแวดล้อมสู่การเป็นเทศบาลคาร์บอนต ่า โดยการประยุกต์การจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชุมชนพื้นเมืองอีสาน ผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ “บวร” 
(บา้น วดั โรงเรียน) เพื่อสร้างความตระหนักและความพึงพอใจในอตัลกัษณ์ของการด าเนินชีวิต
แบบวถีิชุมชนพื้นเมืองอีสาน และใชเ้ป็นยทุธศาสตร์ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยืน โดย
หอ้งเรียนธรรมชาติทั้ง 5 หอ้ง ไดแ้ก่ 

1) ห้องรักษ์ยางนาในป่าเมือง โดยการใช้กลวิธีด้านจิตวิญญาณในการ
อนุรักษ์ป่าพื้นเมืองให้คงอยู่คู่ชุมชน ปัจจุบนัมีตน้ยางนากว่า 260 ตน้ ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษ์ไวใ้น
พื้นท่ีของเอกชน ซ่ึงถือวา่เป็นป่าตน้น ้าท่ีส าคญัในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุและพื้นท่ีใกลเ้คียง 

2) ห้องรักษ์น ้ าดว้ยป่าตน้น ้ าบึงค าศรี โดยการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณท่ี
สาธารณะในชุมชนโดยการปลูกตน้ไมบ้ริเวณบึงค าศรีสามารถป้องกนัการบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะ
และยงัช่วยเพิ่มป่าตน้น ้าใหก้บัชุมชน 

3) ห้องประหยดัพลงังาน (บา้นดิน เกษตรอินทรียว์ิถีทอ้งถ่ิน) โดยการ
ประยุกตใ์ชว้ิถีชีวิตแบบพื้นเมืองดั้งเดิมท่ีไม่พึ่งพาเทคโนโลยีสมยัใหม่ ผา่นรูปแบบกิจกรรมการใช้
ชีวติประจ าวนั 
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4) ห้องรักษ์นิเวศป่าพื้นเมืองวดัป่ากุดน ้ าใส โดยการจดัท าแผนท่ีศึกษา
ป่าพื้นเมืองร่วมภายในบริเวณวดัป่ากุดน ้ าใส และต าราสรรพคุณสมุนไพรพื้นบา้น รวมทั้งกิจกรรม
ปลูกฝังจิตส านึกรักส่ิงแวดลอ้มใหก้บัเยาวชน 

5) ห้องอนุบาลป่าธรรมชาติวดัศรีสว่างบรมสุข โดยการเพาะช ากลา้ไม้
ภายในวดัศรีสวา่งบรมสุข กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะปลูก และโครงการทอดผา้ป่าขยะสมทบ
ทุนก่อสร้างเจดียว์ดัศรีสวา่งบรมสุข 

ห้องเรียนธรรมชาติทั้ง 5 ห้องไดรั้บการบรรจุเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินแก่โรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพื่อสร้างจิตส านึกรักส่ิงแวดลอ้มให้แก่เยาวชนในทอ้งถ่ินดว้ย ซ่ึงเทศบาล
ต าบลศรีธาตุไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ในโครงการลดเมืองร้อน ดว้ยมือเรา ปีท่ี 9 ประเภทชุมชน ซ่ึงจดั
โดยสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย และ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั นอกจากน้ีเทศบาล
ต าบลศรีธาตุไดเ้ขา้ร่วมเป็นเทศบาลน าร่องในโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต ่าเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 84 โดยสหภาพยุโรปและสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศ
ไทย  
 

5.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ มีจ  านวนหลาย
ฉบบั โดยสามารถแบ่งออกเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยตรงและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยออ้ม ซ่ึงกฎหมายฉบบัส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยตรงไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการประสานงานเพื่อบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2550
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดวธีิการเก็บ ท าลายฤทธ์ิ ก าจดั ฝัง ทิ้ง เคล่ือนยา้ยและ
การขนส่งส่ิงปฏิกูลท่ีไม่ใช้แลว้ (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2531 และประกาศเทศบญัญติั เร่ือง การก าจดัส่ิง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2537 และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยออ้ม ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการผงัเมือง (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และ
พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ. 2548 เป็นตน้  
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5.1.3 กระบวนการและผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

5.1.3.1  หลกันิติธรรม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม

ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุได้
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
เคร่งครัด และไม่มีการออกกฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม แต่ใช้มาตรการ
ส่งเสริม การรณรงค ์และการขอความร่วมมือจากชุมชนซ่ึงในมาตรการส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น
จะค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั และมีการช้ีแจงถึงความส าคญัรวมถึงประโยชน์ของการ
ด าเนินงานนั้น ๆ ให้ประชาชนรับทราบก่อน เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัได้
อย่างถูกต้อง นอกจากน้ียงัได้ท าประชาชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นและการยอมรับจาก
ประชาชนก่อนก าหนดมาตรการซ่ึงน าไปสู่ความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย โดยจุดเด่นของชุมชนศรีธาตุ
คือประชาชนมีความรักใครกลมเกลียวความสมคัรสมานสามคัคี ส่งผลให้การขอความร่วมมือจาก
ชุมชนท าไดง่้ายและไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

5.1.3.2  หลกัคุณธรรม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรมใน

บริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุไม่เคย
ถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ส่วนความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างเทศบาลและ
ประชาชนเกิดข้ึนน้อยมาก โดยการแกไ้ขความขดัแยง้จะใชค้นกลางเป็นตวัแทนในการเจรจาไกล่
เกล่ียอยา่งสันติ และเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นวิธีการสุดทา้ยเพื่อหลีกเล่ียงความรุนแรงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ส่วนความเป็นธรรมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะค านึงถึง
ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั และมีการช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัประชาชนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
นอกจากน้ียงัมีการสร้างค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจา้งของเทศบาลพึง
ปฏิบติั 5 ประการ  

5.1.3.3  หลกัความโปร่งใส 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัตั้งศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์

แจง้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง และเปิดเผยขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา 
ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้ง
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลศรีธาตุไดทุ้กขั้นตอน ส่งผลให้เทศบาลฯ
มีความน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากประชาชน  
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5.1.3.4  หลกัการมีส่วนร่วม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคล้องกบัหลกัการมีส่วน

ร่วมในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลในทุกระดับ 
ตั้ งแต่ระดับการวางแผน การก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ซ่ึงผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเทศบาลต าบลศรี
ธาตุเป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตามพบวา่มีประชาชนบางส่วนเพิกเฉยกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มกบัเทศบาลต าบลศรีธาตุ โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนต่างถ่ินท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ ซ่ึง
นบัวา่เป็นประชาชนส่วนนอ้ย อีกทั้งพบวา่ประชาชนท่ีเพิกเฉยต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้
ท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมเม่ือทราบถึงประโยชน์ท่ีตนจะได้รับเม่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มกบัเทศบาล หรือเม่ือไดรั้บการชกัชวนจากชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

5.1.3.5  หลกัความรับผดิชอบ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุได้มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับหลักความ

รับผดิชอบในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบล
ศรีธาตุมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และมี
การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอย่างชดัเจน พร้อมทั้งแจง้เป้าหมาย การด าเนินงาน ประโยชน์
และผลกระทบให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง ส่วนตอบสนองต่อการร้องเรียน หรือปัญหา
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ มีการตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนอย่างเร่งด่วน หากสามารถแกปั้ญหาไดใ้น
ขณะนั้นจะด าเนินการทนัที หรือในกรณีท่ีตอ้งรอการแกไ้ขจะแจง้ไปยงัผูร้้องเรียนถึงสาเหตุ การ
ด าเนินการแกไ้ข และระยะเวลาท่ีคาดวา่จะแกไ้ขแลว้เสร็จ ซ่ึงเป็นท่ีพอใจของประชาชน  

5.1.3.6  หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาล
ต าบลศรีธาตุไดด้ าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีคุณภาพและชุมชนไดรั้บประโยชนอ์ยา่งเหมาะสม 
และคุม้ค่า แมว้า่เทศบาลต าบลศรีธาตุจะมีงบประมาณไม่มากนกัเน่ืองจากเป็นเทศบาลขนาดเล็กและ
งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจดัสรรไปเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างไรก็ตามการใช้ตน้ทุนทาง
สังคม ตน้ทุนทางทรัพยากร และตน้ทุนทางวฒันธรรม ตามแนวทางวิถีพอเพียงแบบพื้นบา้นอีสาน 
มาประยุกต์เป็นวิธีท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้สามารถจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินไดส้ าเร็จโดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณและการท างานอยา่งจริงจงัและทุ่มเทของเทศบาลต าบล
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ศรีธาตุได้สร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนในพื้นท่ีอย่างไรก็ตามประชาชนยงัอยากให้มีการ
พฒันาดา้นการเกษตรมากข้ึน  

5.1.3.7  หลกัความย ัง่ยนื 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัความย ัง่ยืน

ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุมี
การประยุกตก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทอ้งถ่ิน เพื่อไม่ให้เกิดความยากล าบาก
ต่อชุมชนและไม่ใชง้บประมาณจ านวนมากหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเขา้มาโดยอาศยัตน้ทุนทางสังคม 
ต้นทุนทางทรัพยากร และต้นทุนทางวฒันธรรม ในการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมีการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มต่อเน่ืองหลายปีติดต่อกนั ส่งผลให้ประชาชนสามารถเขา้ใจหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีการควบคุมจากทางเทศบาล เกิดเป็นชุมชน
เขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้ในขณะเดียวกนัก็ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้จึงนบัไดว้า่
เป็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความย ัง่ยนื 

 
5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาล

ต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 
5.1.4.1  ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง 
ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง พบวา่ เขตเทศบาลต าบลศรีธาตุในอดีตไม่มีการ

วางผงัเมือง การสร้างส่ิงปลูกสร้างจึงเกิดข้ึนอย่างอิสระตามความตอ้งการของเจา้ของท่ีดิน ดงันั้น
สถานท่ีบางแห่งถูกสร้างอยูใ่นบริเวณท่ีไม่เหมาะสม เช่น ตลาดสดอยูใ่กลก้บัล าน ้ าปาวซ่ึงเป็นแหล่ง
น ้ าธรรมชาติ เม่ือมีการท าความสะอาดหรือชะลา้งจากน ้ าฝน น ้ าเสียจะไหลลงสู่ล าน ้ าปาวโดยตรง 
ซ่ึงเทศบาลต าบลศรีธาตุก าลังด าเนินการแก้ไขปัญหาแต่ยงัขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
นอกจากน้ีเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุยงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานดว้ย ผลกระทบจากการก่อสร้างท าให้เกิดฝุ่ นฟุ้งกระจาย และขยะจากการก่อสร้าง จึงท า
ใหเ้กิดความไม่เป็นระเบียบในพื้นท่ี 

5.1.4.2  ปัญหาและอุปสรรคดา้นงบประมาณ 
ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ พบว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นเทศบาล

ขนาดเล็กจึงไดรั้บงบประมาณไม่มากนกั ซ่ึงส่วนใหญ่งบประมาณเหล่านั้นจะถูกใชไ้ปกบัการแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะหน้า จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการด้านส่ิงแวดลอ้มซ่ึงตอ้งใช้
งบประมาณสูง เช่น การสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสียเพื่อแกปั้ญหาน ้ าเสียจากตลาดสดไหลลงสู่ล าน ้ าปาว 
ดงันั้นจึงเป็นขอ้จ ากดัในการจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับโครงการท่ีตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก 
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5.1.4.3  ปัญหาและอุปสรรคดา้นทศันคติส่วนบุคคล 
ปัญหาและอุปสรรคดา้นทศันคติส่วนบุคคล พบวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นสังคม

ชนบทท่ีมีความสมัครสมานสามัคคี อยู่กันแบบเครือญาติและให้ความร่วมมือในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มกบัเทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นอยา่งดี แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีประชาชนบางส่วนเพิกเฉยต่อ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและไม่ให้ความร่วมมือ โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างถ่ินท่ีมาประกอบอาชีพ แต่
เป็นเพียงส่วนนอ้ยเม่ือเทียบกบัประชาชนทั้งหมด 

 
5.1.5 แนวทางในส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณศึีกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 
5.1.5.1  แนวทางการส่งเสริมเชิงนโยบาย 
ภาครัฐควรส่งเสริมแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มผา่นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดย

ภาคประชาชนมากข้ึน เน่ืองจากการจดัการโดยภาคประชาชนจะช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและช่วย
สร้างความย ัง่ยืนในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งท า
หน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงและควรมีงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ เน่ืองจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กมกัไม่เพียงพอในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนใหญ่งบประมาณ
ท่ีได้รับการจัดสรรมาในแต่ละปีจะถูกใช้ไปกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ท าให้ปัญหาท่ีมี
ความส าคญัในล าดบัรองลงมาไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะแกไ้ข ดงันั้นจึงกลายเป็นปัญหาสะสม
เร้ือรัง 

5.1.5.2  แนวทางการส่งเสริมเชิงปฏิบติัการ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดจ้ากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม

ของทอ้งถ่ิน โดยการให้ความรู้และท าความเขา้ใจให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน หาก
ประชาชนมีรายไดจ้ากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม จะส่งผลให้ประชาชนอยากมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยสมคัรใจ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสบผลส าเร็จไดง่้ายยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัเป็นการ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มท่ีควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน ท่ีส่งผลให้คุณภาพส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินดีข้ึน ประชาชนมีรายได้มากข้ึน และการ
ด าเนินงานเป็นเครือข่ายจะช่วยเสริมสร้างความสมคัรสมานสามคัคีและความเขม้แข็งของชุมชนอีก
ดว้ย  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

5.2.1 กระบวนการและผลของการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

5.2.1.1  หลกันิติธรรม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรมใน

บริบทของการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุได้
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่าง
เคร่งครัด และไม่มีการออกกฎหมายหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม แต่ใช้มาตรการ
ส่งเสริม การรณรงค ์และการขอความร่วมมือจากชุมชนซ่ึงในมาตรการส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้น
จะค านึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั และมีการช้ีแจงถึงความส าคญัรวมถึงประโยชน์ของการ
ด าเนินงานนั้น ๆ ให้ประชาชนรับทราบก่อน เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจและสามารถน าไปปฏิบติัได้
อย่างถูกต้อง นอกจากน้ียงัได้ท าประชาชาคมเพื่อสอบถามความคิดเห็นและการยอมรับจาก
ประชาชนก่อนก าหนดมาตรการซ่ึงน าไปสู่ความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย โดยจุดเด่นของชุมชนศรีธาตุ
คือประชาชนมีความรักใครกลมเกลียวความสมคัรสมานสามคัคี ส่งผลให้การขอความร่วมมือจาก
ชุมชนท าไดง่้ายและไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีซ่ึงสอดคลอ้งกบั อานนัท ์ปัณยารชุน (2543) ท่ี
กล่าวว่า การใชก้ฎหมายจะตอ้งมีหลกันิติธรรม คือ เจตนารมณ์ สาระ และการใชก้ฎหมายตอ้งเป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่าย เอ้ือประโยชน์ต่อมหาชนคนหมู่มากไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ตอ้งเสมอภาค
ชดัเจนและคาดการณ์ได ้และตอ้งไม่ปล่อยให้อ านาจการตดัสินใจข้ึนอยูก่บัระบบราชการหรือผูใ้ช้
อ  านาจของรัฐฝ่ายเดียว แต่เนน้การมีส่วนร่วมของประชาชนใหม้ากท่ีสุด  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการจดัการส่ิงแวดล้อมโดยยึดหลกันิติธรรมในการ
ปฏิบติัตามเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของกฎหมายส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.1.2  หลกัคุณธรรม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรมใน

บริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุไม่เคย
ถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ส่วนความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหว่างเทศบาลและ
ประชาชนเกิดข้ึนน้อยมาก โดยการแกไ้ขความขดัแยง้จะใชค้นกลางเป็นตวัแทนในการเจรจาไกล่
เกล่ียอยา่งสันติ และเลือกใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นวิธีการสุดทา้ยเพื่อหลีกเล่ียงความรุนแรงท่ี
อาจจะเกิดข้ึน ส่วนความเป็นธรรมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะค านึงถึง



158 

ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั และมีการช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัประชาชนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
นอกจากน้ียงัมีการสร้างค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจา้งของเทศบาลพึง
ปฏิบติั 5 ประการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิวพา สิริจามร และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ซ่ึงไดท้  าการศึกษา
ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลเมืองศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ในประเด็นหลกั
คุณธรรม พบวา่เทศบาลเมืองศรีราชา มีการสร้างทศันคติ และค่านิยมท่ีดีในการท างานเช่นเดียวกนั 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่การยดึหลกัคุณธรรม และการสร้างค่านิยมคุณธรรมแก่
เจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้การจดัการส่ิงแวดลอ้มประสบ
ผลส าเร็จ 

5.2.1.3  หลกัความโปร่งใส 
เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัตั้งศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์

แจง้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนอย่างทัว่ถึง และเปิดเผยขอ้มูลอย่างตรงไปตรงมา 
ซ่ึงประชาชนสามารถเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้ง
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาลต าบลศรีธาตุไดทุ้กขั้นตอน ส่งผลให้เทศบาลมี
ความน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากประชาชนซ่ึงสอดคลอ้งกบั นภาพร อติวานิชยพงศ ์(2548) 
ท่ีพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีโดดเด่นเร่ืองของการท างานดว้ยความโปร่งใสจากการทุจริต 
ช่วยเสริมสร้างศรัทธาและความมัน่ใจของสมาชิกในชุมชนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการยึดหลกัความโปร่งใสในการด าเนินการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัต่อความน่าเช่ือถือและการยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี 

5.2.1.4  หลกัการมีส่วนร่วม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคล้องกบัหลกัการมีส่วน

ร่วมในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุ
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลในทุกระดับ 
ตั้ งแต่ระดับการวางแผน การก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ซ่ึงผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเทศบาลต าบลศรี
ธาตุเป็นอยา่งมาก หากจดัระดบัของการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2556) พบวา่ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบัการร่วมตดัสินใจ 
ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล คือ ประชาชนมีสิทธิในการต่อรอง/แลกเปล่ียนกบัผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจ และสามารถเขา้ร่วมตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ 
ว่าบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ โดยประชาชนเป็นหุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุก
ขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง เช่น คณะกรรมการท่ีมี
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ประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ซ่ึง สุนีย ์มลัลิกามาลย ์(2545) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในระดบัน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายและโครงการพฒันาต่าง ๆและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมาก เน่ืองจากประชาชนสามารถท าหน้าท่ีเฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบ และ
เตือนภยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม 
และคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ียงัมีภาคีเครือข่ายท่ีร่วมมือการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบัเทศบาลต าบลศรี
ธาตุดว้ย ซ่ึงการมีส่วนร่วมน้ีเป็นหลกัการส าคญัท่ีท าให้การจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรี
ธาตุประสบผลส าเร็จ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรศรี งามวิทยาพงศ ์(2548) ท่ีพบวา่การบริหาร
จดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การคิด 
การท า การตรวจสอบ ไปจนกระทัง่ถึงการตดัสินใจทางงบประมาณ จะสร้างความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาใหป้ระชาชนเห็นถึงพลงัตนเองในการปกครองทอ้งถ่ิน และท าให้ผูน้  าและประชาชนเช่ือมัน่
มากยิ่งข้ึนท่ีจะการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งยงัยงัสอดคลอ้งกบั จ าลอง โพธ์ิบุญ 
(2554) ท่ีพบวา่ การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก เช่น องคก์ารพฒันาชุมชน หน่วยงาน
ราชการ สถาบนัการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานเอกชน ทางดา้นขอ้มูลทางวิชาการ และการสนบัสนุน
ช่วยเหลือในหลายรูปแบบ รวมทั้งดา้นงบประมาณ จะท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดั
การพลงังานและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีประชาชนบางส่วนเพิกเฉยกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มกบัเทศบาลต าบลศรีธาตุ โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนต่างถ่ินท่ีเขา้มาประกอบอาชีพ ซ่ึง
นบัวา่เป็นประชาชนส่วนนอ้ย อีกทั้งพบวา่ประชาชนท่ีเพิกเฉยต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีแนวโนม้
ท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมเม่ือทราบถึงประโยชน์ท่ีตนจะได้รับเม่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มกบัเทศบาล หรือเม่ือไดรั้บการชกัชวนจากชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่าการยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหลกัการท่ี
ส าคัญอย่างยิ่งซ่ึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจดัการส่ิงแวดล้อมได้ประสบ
ผลส าเร็จ 

5.2.1.5  หลกัความรับผดิชอบ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุได้มีการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับหลักความ

รับผดิชอบในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบล
ศรีธาตุมีหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และมี
การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานอย่างชดัเจน พร้อมทั้งแจง้เป้าหมาย การด าเนินงาน ประโยชน์
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และผลกระทบให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง ส่วนตอบสนองต่อการร้องเรียน หรือปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อม พบว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน หาก
สามารถแกปั้ญหาไดใ้นขณะนั้นจะด าเนินการทนัที หรือในกรณีท่ีตอ้งรอการแกไ้ขจะแจง้ไปยงัผู ้
ร้องเรียนถึงสาเหตุ การด าเนินการแกไ้ข และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะแกไ้ขแลว้เสร็จ ซ่ึงเป็นท่ีพอใจ
ของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิวพา สิริจามร และจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ท่ีพบวา่ เทศบาลเมือง
ศรีราชามีผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานท่ีชดัเจน มีความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา โดยลด
ขั้นตอนในการปฏิบติังาน สามารถใช้งบประมาณด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าใหป้ระชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่การยึดหลกัความรับผิดชอบในการด าเนินงานดา้นการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกัการส าคญัในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และการสร้างความพึงพอใจของประชาชน 

5.2.1.6  หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาล
ต าบลศรีธาตุไดด้ าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีคุณภาพและชุมชนไดรั้บประโยชนอ์ยา่งเหมาะสม 
และคุม้ค่า แมว้า่เทศบาลต าบลศรีธาตุจะมีงบประมาณไม่มากนกัเน่ืองจากเป็นเทศบาลขนาดเล็กและ
งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจดัสรรไปเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อย่างไรก็ตามการใช้ตน้ทุนทาง
สังคม ตน้ทุนทางทรัพยากร และตน้ทุนทางวฒันธรรม ตามแนวทางวิถีพอเพียงแบบพื้นบา้นอีสาน 
มาประยุกต์เป็นวิธีท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้สามารถจดัการส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ินไดส้ าเร็จโดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณและการท างานอยา่งจริงจงัและทุ่มเทของเทศบาลต าบล
ศรีธาตุได้สร้างความพึงพอใจให้กบัประชาชนในพื้นท่ีอย่างไรก็ตามประชาชนยงัอยากให้มีการ
พฒันาดา้นการเกษตรมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จรัส สุวรรณมาลา และคณะ (2547) ท่ีพบวา่ องคก์ร
ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมโดยรวมนั้น จะตอ้งมีเกณฑ์หรือขอ้ก าหนดการปกครองท่ีดี ไดแ้ก่ การ
เกิดผลสัมฤทธ์ิตามพนัธกิจ ประกอบกบัการด าเนินการโดยประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 
ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งค านึงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน
เป็นส าคญัเพื่อลดตน้ทุนการด าเนินงาน  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการยึดหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
ค านึงถึงตน้ทุนของทอ้งถ่ินและการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชนเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีส่งผลใหก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสบผลส าเร็จ 
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5.2.1.7  หลกัความย ัง่ยนื 
เทศบาลต าบลศรีธาตุไดมี้การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัความย ัง่ยืน

ในบริบทของการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเทศบาลต าบลศรีธาตุมี
การประยุกตก์ารจดัการส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทอ้งถ่ิน เพื่อไม่ให้เกิดความยากล าบาก
ต่อชุมชนและไม่ใชง้บประมาณจ านวนมากหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเขา้มาโดยอาศยัตน้ทุนทางสังคม 
ต้นทุนทางทรัพยากร และต้นทุนทางวฒันธรรม ในการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยมีการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มต่อเน่ืองหลายปีติดต่อกนั ส่งผลให้ประชาชนสามารถเขา้ใจหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
และด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีการควบคุมจากทางเทศบาล เกิดเป็นชุมชน
เขม้แขง็พึ่งพาตนเองได ้ในขณะเดียวกนัก็ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มได ้จึงนบัไดว้า่
เป็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วิสาขา ภู่จินดา (2553) ท่ีพบวา่ การน า
ภูมิปัญญาชาวบ้านและ การใช้ทรัพยากรและวตัถุดิบในท้องถ่ินท าให้ลดการน าเข้าทรัพยากร
ภายนอก เป็นการพึ่งตนเองและใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเพื่อผลกัดนัการจดัการพลงังานชุมชนให้ย ัง่ยืนนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ระพีพรรณ มูหะ-
หมดั และจินตนา อมรสงวนสิน (2557) ท่ีพบว่า การเน้นการพฒันาบุคคลและพฒันาสังคมให้
ชุมชนพึ่งพาตนเอง อนัจะน าไปสู่การมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการพฒันาประเทศ
ให้เกิดดุลยภาพท่ีจะพฒันาชีวิตให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ในทุกมิติ ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าการยึดหลกัความย ัง่ยืน โดยการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของประชาชนและมีการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสบผลส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 
จากผลการศึกษาท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่การศึกษาธรรมาภิบาลใน

การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ สามารถ
สรุปได้ว่า ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เทศบาลต าบลศรีธาตุมีความโดดเด่นในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ
สามารถจดัการส่ิงแวดล้อมได้อย่างประสบความส าเร็จ ได้รับความร่วมและเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชนในพื้นท่ี เน่ืองจากเทศบาลต าบลศรีธาตุไดใ้ช้ตน้ทุนของทอ้งถ่ินทั้ง 3 ประการ ไดแ้ก่ 
ต้นทุนทางทรัพยากร ต้นทุนทางสังคม และต้นทุนทางวฒันธรรม มาประยุกต์กับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม และยงัไดย้ึดหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลทั้ง 7 หลกั
ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใสหลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ
หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกัความย ัง่ยืน ซ่ึงเทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติทอ้งถ่ิน และการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนเขา้ใจ
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หลกัการและจดัการส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยตนเอง จึงถือไดว้่าเป็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีประชาชน
สามารถพึ่งตนเองไดโ้ดยเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ในขณะท่ีปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมสามารถ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

1) ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง เน่ืองจากในอดีตไม่มีการวางผงัเมือง ท าให้
ผงัเมืองในปัจจุบนัไม่เป็นระเบียบ  

2) ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ เทศบาลต าบลศรีธาตุเป็นเทศบาลต าบล
ขนาดเล็ก งบประมาณส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการจดัสรรจะถูกใชไ้ปกบัการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และการ
พฒันาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจึงไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีตอ้งใช้
งบประมาณมาก 

3) ปัญหาและอุปสรรคด้านทศันคติส่วนบุคคล ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นส่วนน้อยและ
ประชาชนมีแนวโนม้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเม่ือทราบถึงประโยชน์ของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  

โดยแนวทางการส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สามารถแบ่งได ้2 ประเด็น ไดแ้ก่  
1) แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมเชิงนโยบาย คือ 

การส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยภาคประชาชนและการสนบัสนุนงบประมาณสนบัสนุนให้
เพียงพอต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2) แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มในเชิงปฏิบติั คือ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้จากการจดัการส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน และเสริมสร้างเครือข่ายในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มควบคู่กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และน าไปสู่การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

โดยสรุปผลการศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี แสดงดงัภาพท่ี 5.1  



163 

 

 
 
   
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที ่5.1  สรุปผลการศึกษาธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 

หลกันิติธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดและใชม้าตรการส่งเสริม การรณรงคแ์ละขอความร่วมมือจากชุมชน   
หลกัคุณธรรมจดั สรรทรัพยากรโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั ใชค้นกลางเป็นกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และสร้างค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เจา้หนา้ของเทศบาล 
หลกัความโปร่งใส ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใชจ่้าย และสามารถตรวจสอบการท างานของเทศบาลไดทุ้กขั้นตอน 
หลกัการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลในทุกระดบั และด าเนินงานจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นเครือข่าย 
หลกัความรับผดิชอบ ก  าหนดและแจง้เป้าหมาย การด าเนินงาน ประโยชน์ ผลกระทบ และตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนอยา่งเร่งด่วน 
หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใชต้น้ทุนของทอ้งถ่ินผสานกบัวิถีพ้ืนบา้นในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท าให้จดัการส่ิงแวดลอ้มส าเร็จโดยไม่ตอ้งใช้งบประมาณและสร้างความพึงพอใจให้กบั
ประชาชน 
หลกัความยัง่ยนื การจดัการส่ิงแวดลอ้มสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทอ้งถ่ินและการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนเขา้ใจหลกัการและจดัการส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยตนเอง และเกิดเป็นความย ัง่ยนื  

ปัญหาและอุปสรรค 
- ปัญหาและอุปสรรคเชิงโครงสร้าง : ขาดการวางผงัเมือง และขาดความเป็นระเบียบของเมือง 
- ปัญหาและอปุสรรคดา้นงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีตอ้งใชง้บประมาณมาก 
- ปัญหาและอุปสรรคดา้นทศันคติส่วนบุคคล : การเพิกเฉยและไม่ให้ความร่วมมือในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของประชาชนส่วนนอ้ย 

แนวทางการส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อม 
- แนวทางการส่งเสริมเชิงนโยบาย : การส่งเสริมการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยภาคประชาชนและการสนบัสนุนงบประมาณสนบัสนุนให้เพียงพอต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม  
- แนวทางการส่งเสริมเชิงปฏิบติั : ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดจ้ากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และเสริมสร้างเครือข่ายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ธรรมาภบิาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณศึีกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธาน ี
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5.2.2 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณศึีกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

จากสรุปผลการศึกษาขา้งตน้ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่แนวทางการการส่งเสริมและสนบัสนุน
ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีแนวทางการการ
ส่งเสริมโดยสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในบริบท
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 7 หลกั ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลกั
ความย ัง่ยืน โดยแนวทางการส่งเสริมส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

5.2.2.1 แนวทางการส่งเสริมหลกันิติธรรม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมหลักนิติธรรมในบริบทธรรมาภิบาลในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการใหค้วามรู้ประชาชนเก่ียวกบักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ รวมถึงสิทธิและหน้าท่ีพลเมืองตาม
กฎหมายในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินดว้ย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนในการจดัการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเม่ือประชาชนได้รับรู้กฎหมายเก่ียวกับการจดัการ
ส่ิงแวดล้อมของท้อง ถ่ิน และบทบาทหน้า ท่ีของตนท่ีจะต้องดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดความตระหนกัถึงบทบาทและหน้าท่ี และสามารถช่วยลดการ
กระท าผิดกฎหมายจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ในอีกทางหน่ึง นอกจากน้ียงัช่วยให้ประชาชนมี
ความรู้ในการปกป้องส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินของตนเองดว้ย 

5.2.2.2 แนวทางการส่งเสริมหลกัคุณธรรม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมหลักคุณธรรมในบริบทธรรมาภิบาลในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยสร้างวฒันธรรมองค์กรของเทศบาลต าบล
ศรีธาตุให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรมเป็นกรอบในการด าเนินงาน และมีการยกย่องชมเชยผูท่ี้มี
คุณธรรมในการปฏิบติังาน เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ผูป้ฏิบติังาน นอกจากน้ียงัช่วย
สร้างค่านิยมท่ีดีในการท างานใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลต าบลศรีธาตุอีกดว้ย 

5.2.2.3 แนวทางการส่งเสริมหลกัความโปร่งใส 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมหลกัความโปร่งใสในบริบทธรรมาภิบาลในการ

จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดล้อม โดยผูท่ี้เป็นกรรมการ
จะตอ้งเป็นตวัแทนจากทุกหมู่บา้น และคณะกรรมการควรจดัตั้งตามความสมคัรใจ อีกทั้งควรมีการ
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ผลดัเปล่ียนผูท่ี้เป็นกรรมการไปตามวาระ นอกจากน้ีควรมีการจดัท าเอกสารสรุปการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในแต่ละเดือนแจกจ่ายใหแ้ก่ประชาชนในการประชุมประจ าเดือนเพื่อแจง้ความคืบหนา้
ในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มใหป้ระชาชนรับรู้ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน  

5.2.2.4 แนวทางการส่งเสริมหลกัการมีส่วนร่วม 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมหลกัการมีส่วนร่วมในบริบทธรรมาภิบาลในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการให้ความรู้ประชาชนถึงประโยชน์ของ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน และความส าคญั
ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้มากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างความตระหนกัให้
ประชาชนรู้สึกรัก ภาคภูมิใจ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตน 
อีกทั้งควรส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายไดจ้ากการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ
ส่งเสริมผลิตภณัฑ์รีไซเคิลจากวสัดุเหลือใช ้การส่งเสริมอุตสาหกรรมปุ๋ยหมกั เป็นตน้ นอกจากน้ี
ควรขยายเครือข่ายการจดัการส่ิงแวดลอ้มไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ เช่น เทศบาลใกลเ้คียงอ าเภอใกลเ้คียง 
หรือในระดบัจงัหวดัใกลเ้คียง เป็นตน้ เพื่อขยายความร่วมมือในการจดัการส่ิงแวดล้อมในระดบั
ภูมิภาค ซ่ึงการขยายเครือข่ายการจัดการส่ิงแวดล้อมไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ นั้ น นอกจากจะได้รับ
ประโยชน์ในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร และความร่วมมือในการจดักิจกรรมร่วมกนัแล้ว ยงั
ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่ิงแวดลอ้มในวงกวา้งอีกดว้ย 

5.2.2.5 แนวทางการส่งเสริมหลกัความรับผดิชอบ 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมหลกัความรับผิดชอบในบริบทธรรมาภิบาลใน

การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการสร้างความตระหนกัในคุณค่าของ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีท่ีด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีควรเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ีและความส าคญัของภาระงานท่ีตนได้รับมอบหมาย รวมถึงประโยชน์และโทษท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการขาดความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตน เพื่อให้เกิดความตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบของตนซ่ึงเป็นหน่ึงในกลไกการขบัเคล่ือนการด าเนินงานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ซ่ึงการสร้างความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของการท างานจะเป็นแรงขบัเคล่ือน
ส าคญัท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีฯ ปฏิบติังานอยา่งมีความรับผดิชอบมากยิง่ข้ึน 

5.2.2.6 แนวทางการส่งเสริมหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบริบทธรร

มาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการสนับสนุนการเพิ่ม
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลฯ ทั้งในดา้นการฝึกอบรม และการเพิ่ม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะช่วยเพิ่มทกัษะและความช านาญให้กบัเจา้หนา้ท่ีของเทศบาล
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ต าบลศรีธาตุ และก่อให้เ กิดการเรียนรู้ซ่ึงจะน าไปสู่การแสวงหาแนวทางด า เนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

5.2.2.7 แนวทางการส่งเสริมหลกัความย ัง่ยนื 
เทศบาลต าบลศรีธาตุควรส่งเสริมหลกัความย ัง่ยืนในบริบทธรรมาภิบาลในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยการส่งเสริมการด าเนินงานดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีค านึงถึงความสมดุลตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สังคม และด้านส่ิงแวดล้อม โดยไม่มุ่งเน้นการพฒันาเพียงด้านใดด้านหน่ึง เช่น การส่งเสริมให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดล้อมกับเทศบาลฯ ซ่ึงการจดัการส่ิงแวดล้อมนั้น
สามารถเพิ่มรายได ้หรือลดรายจ่ายให้กบัประชาชน ในขณะเดียวกนัการร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน
กบัเทศบาลฯ ยงัช่วยสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชุมชนกบัเทศบาลฯ ไดอี้กทางหน่ึง นอกจากน้ี
การด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุจะตอ้งมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาว 

โดยการศึกษาน้ีผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการศึกษาและแนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
การจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 และ
ตน้แบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน แสดงดงัภาพท่ี 5.2  
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ตารางที ่5.1 สรุปผลการศึกษาและแนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา แนวทางการส่งเสริมฯ 

หลกันิติธรรม 
การตรากฎหมายและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นธรรม  
มีการบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัด  
ถูกตอ้ง และเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน 

 

1)  การตรากฎหมายและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้  
และมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการตรากฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
อยา่งเป็นธรรม 
2)  ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

1)  เทศบาลฯ ปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเคร่งครัด 
2)  เทศบาลฯ ไม่มีการออกกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะ  
3)  เทศบาลฯ ใชม้าตรการส่งเสริม
การรณรงค ์และการขอความร่วมมือ
จากชุมชน 
4)  เทศบาลฯ ช้ีแจงถึงความส าคญั
และประโยชน์ท่ีประชาชนและ
ส่วนรวมจะไดรั้บก่อนด าเนินงาน 
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ใจและสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1)  เทศบาลฯ ควรใหค้วามรู้
ประชาชนเก่ียวกบักฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงสิทธิและหนา้ท่ีพลเมือง 
ตามกฎหมายในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  
เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ถึง
บทบาทหนา้ท่ีของตนในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา แนวทางการส่งเสริมฯ 

หลกัคุณธรรม 
การปฏิบติังานโดยยดึหลกัของ
ความถูกตอ้ง มีความซ่ือสัตย ์
อดทน ขยนัหมัน่เพียร มีความ
จริงใจ มีระเบียบวนิยั มี
จรรยาบรรณต่อส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ิน 

1)  คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ไม่ถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนเร่ือง
ทุจริตดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เสมอภาค 
3)  เม่ือมีขอ้ขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชน  
ไดมี้การไต่สวนสาธารณะเพื่อหา
ขอ้เทจ็จริง 

1)  เทศบาลฯ ไม่เคยถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม 
2)  เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึ
หลกัคุณธรรมจริยธรรมของพนกังานและลูกจา้ง
ของเทศบาล 
3)  ความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเทศบาล
และประชาชนเกิดข้ึนนอ้ยมาก  
4)  กลไกการแกไ้ขความขดัแยง้ของเทศบาลฯ  
คือ การใชค้นกลางท่ีสนิทสนมกบัผูท่ี้มีความ
คิดเห็นไม่ตรงกนัมาช่วยเจรจา และเลือกใช้
กฎหมายบงัคบัจะเลือกเป็นวิธีการสุดทา้ย 
5)  เทศบาลฯ จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อสาธารณะ
เป็นหลกั และใชก้ารเจรจาช้ีแจงท าความเขา้ใจ 
กบัประชาชนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 

1) เทศบาลฯ ควรสร้าง
วฒันธรรมองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รท่ีมีคุณธรรมเป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน 
และมีการยกยอ่งชมเชยผูท่ี้มี
คุณธรรมในการปฏิบติังาน 
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให ้
แก่ผูป้ฏิบติังาน และช่วยสร้าง
ค่านิยมท่ีดีในการท างานใหก้บั
เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลฯ 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ)  
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา แนวทางการส่งเสริมฯ 

หลกัความโปร่งใส 
การปฏิบติังานดว้ยความ
โปร่งใส ทั้งในแง่ของการให้
ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น
ความจริงใหป้ระชาชนรับรู้ 
และเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้น
โดยง่าย อีกทั้งยงัสามารถ
ตรวจสอบการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีได ้

1)  มีการจดัตั้งหน่วยงานใหข้อ้มูล
ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน
แก่ประชาชน 
2)  หน่วยงานรับผดิชอบใหข้อ้มูล
ดา้นส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัทางเลือก 
ของนโยบาย หรือแผน หรือโครงการ 
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพของประชาชน 
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสะดวก 
4)  มีการจดัตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความโปร่งใสในการ
ท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
หน่วยงานรับผดิชอบ 

1)  เทศบาลฯ มีการจดัตั้งศูนยเ์ผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร 
2)  เทศบาลฯ ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง  
3)  เทศบาลฯ เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดอยา่งตรงไปตรงมา 
4)  ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และไม่
เสียค่าใชจ่้าย  
5)  ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างาน
ของเทศบาลฯ ไดโ้ดยตรงหรือผา่นทาง
สมาชิกสภาเทศบาล เครือข่ายชุมชน 
6)  เทศบาลฯ มีการตรวจสอบการด าเนินงาน
จากภายในและภายนอก และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

1)  เทศบาลฯ ควรตั้งคณะกรรมการ
การตรวจสอบการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม โดยกรรมการเป็น
ตวัแทนประชาชนจากทุกหมู่บา้น 
และคณะกรรมการควรจดัตั้งตาม
ความสมคัรใจ และกรรมการควร
ผลดัเปล่ียนตามวาระ  
2)  เทศบาลฯ ควรจดัท าเอกสารสรุป
การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในแต่
ละเดือนแจกจ่ายใหแ้ก่ประชาชนใน
การประชุมประจ าเดือนเพื่อแจง้ความ
คืบหนา้ในการด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใหป้ระชาชนรับรู้ตลอด
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ)  
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา แนวทางการส่งเสริมฯ 

หลกัการมีส่วนร่วม 
การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
การตดัสินในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ิน เช่น การท าประชาพิจารณ์ 
การไต่สวนสาธารณะ การลง
ประชามติ เป็นตน้ 
 

1)  หน่วยงานรับผดิชอบเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจของนโยบาย 
หรือแผน หรือโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
2)  การจดัท าประชาพิจารณ์เก่ียวท่ีจะ
มีผลบงัคบัใชก้บัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน 
3)  มีการลงประชามติในโครงการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถหา
ฉนัทามติได ้
 

1)  เทศบาลฯ เปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ของเทศบาลฯ ในทุกระดบั  
2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของเทศบาล
ฯ เป็นอยา่งมาก 
3)  เทศบาลฯ มีภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ 
วดั โรงเรียน ศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียน ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัอุดรธานี และกรม
ป่าไม ้ซ่ึงใหค้วามร่วมมือ เป็นอยา่งดี 

1)  เทศบาลฯ ควรส่งเสริมการให้
ความรู้ประชาชนถึงประโยชน์ของ
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในทอ้งถ่ิน และความส าคญัของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มใหม้ากยิง่ข้ึน  
2)  เทศบาลฯ ควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายไดจ้ากการเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
3)  เทศบาลฯ ควรขยายเครือข่ายการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มไปยงัพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
เพื่อขยายความร่วมมือในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัภูมิภาค 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ)  
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา แนวทางการส่งเสริมฯ 

หลกัความรับผดิชอบ 
การปฏิบติังานโดยมีความตระหนกั
ถึงสิทธิและหนา้ท่ีของตน มีความ
รับผดิชอบต่อทอ้งถ่ิน เคารพความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง ยอมรับทั้งผลดี 
และผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังาน  
 

1)  งานมีความถูกตอ้งครบถว้นทั้ง
ดา้นปริมาณและคุณภาพ รวมทั้ง
จ  านวนความผดิพลาดท่ี เกิดข้ึนจาก
การปฏิบติังาน  
2)  มีการตอบสนองต่อการร้องเรียน
หรือการกล่าวหาท่ีไดรั้บอยา่งรวดเร็ว 

1)  เทศบาลฯ ด าเนินงานจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มถูกตอ้งและตรงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 
2)  เทศบาลฯ ตอบสนองต่อขอ้
ร้องเรียนอยา่งเร่งด่วนภายใน 3 วนั 
หากสามารถแกปั้ญหาไดใ้นขณะนั้น
จะด าเนินการทนัที หรือในกรณีท่ีตอ้ง
รอการแกไ้ขจะแจง้ไปยงัผูร้้องเรียน
ถึงสาเหตุ การด าเนินการแกไ้ข และ
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะแกไ้ขแลว้เสร็จ  

1)  เทศบาลฯ ควรสร้าง 
ความตระหนกัในคุณค่าของการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 
ของเทศบาลฯ ซ่ึงการสร้าง 
ความตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของ 
การท างานจะเป็นแรงขบัเคล่ือน
ส าคญัท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีฯ ปฏิบติังาน
อยา่งมีความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ)  
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา แนวทางการส่งเสริมฯ 

หลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบติังานโดยการบริหารจดั
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า ใชเ้วลานอ้ย 
ผลงานมีความถูกตอ้งและเกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อทอ้งถ่ินและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

1)  ใชง้บประมาณด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มคุม้ค่ากบัผลงานท่ีไดรั้บ 
2)  ใชเ้วลารวดเร็วในการด าเนินงาน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3)  ประชาชนพึงพอใจกบัการบริหาร
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

1)  เทศบาลฯ จดัการส่ิงแวดลอ้มโดย
ใชท้รัพยากร และระยะเวลาใหน้อ้ย
ท่ีสุดและใหเ้กิดผลประโยชน์มาก
ท่ีสุด และส่งเสริมการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อความย ัง่ยนืของ
ส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  
2)  ชุมชนมีความพึงพอใจกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลฯ 
และยนิดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
พฒันาการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
ทอ้งถ่ินใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก 

1)  เทศบาลฯ ควรสนบัสนุนการเพิ่ม
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน
แก่เจา้หนา้ท่ีของเทศบาลฯ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การแสวงหาแนวทาง
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ)  
 

หลกัธรรมาภิบาล ตัวช้ีวดั ผลการศึกษา แนวทางการส่งเสริมฯ 

หลกัความยัง่ยืน 
การบริหารจดัการโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสมดุล 3 ดา้น 
คือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
พฒันาการใชป้ระโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มและมีการอนุรักษอ์ยา่ง
ต่อเน่ืองในระยะยาว 

1)  การบริหารงานค านึงถึงความ
สมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2)  มีการด าเนินงานโครงการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
 

1)  เทศบาลฯ ประยกุตก์ารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติ
ทอ้งถ่ิน โดยอาศยัตน้ทุนของทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางสังคม ตน้ทุนทาง
ทรัพยากร และตน้ทุนทางวฒันธรรม 
2)  เทศบาลฯ มีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้
ประชาชนเขา้ใจหลกัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและด าเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการ
ควบคุมจากทางเทศบาลฯ  

1)  เทศบาลฯ ควรพฒันาการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึงความสมดุล
ตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
สังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
2)  เทศบาลฯ ควรการด าเนินงานดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในระยะยาว 
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ภาพที ่5.2  ตน้แบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

การจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกัธรรมาภบิาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้มาตรการส่งเสริม การรณรงค์และขอความร่วมมือจากชุมชน และให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกับ
กฎหมายการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ให้ประชาชนรู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสรรทรัพยากรโดยยดึประโยชน์ส่วนรวม ใชค้นกลางเป็นกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และมีคุณธรรมเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

ประชาชนเขา้ถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ทุกขั้นตอน มีคณะกรรมการการ
ตรวจสอบการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และจดัท าเอกสารสรุปการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มให้ประชาชนทุกเดือน 
 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลในทุกระดบั ให้ความรู้ประชาชนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดจ้ากการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และขยายเครือข่ายความร่วมมือในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดและแจง้เป้าหมายการด าเนินงาน ตอบสนองต่อขอ้ร้องเรียนอยา่งเร่งด่วน และสร้างความตระหนกัในคุณค่าของการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ให้แก่เจา้หนา้ท่ีขององคก์ร 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผสานวิถีชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมการอบรมและการเพ่ิมทกัษะในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีขององคก์ร 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทอ้งถ่ินและการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความสมดุลตามหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
 

หลกันิติธรรม 
 

หลกัคุณธรรม 
 

หลกัความโปร่งใส 
 

หลกัการมีส่วนร่วม 
 

หลกัความรับผดิชอบ 
 

หลกัประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

หลกัความยัง่ยนื  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
5.3.1.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับภาครัฐ 
ภาครัฐควรส่งเสริมแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มผ่านการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดย

ภาคประชาชนมากข้ึน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการเป็นพี่เล้ียงและควรมี
งบประมาณสนบัสนุนใหเ้พียงพอ 

5.3.1.2  ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน  
การด าเนินงานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชน

ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดจ้ากการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนอยากมีส่วน
ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยสมคัรใจมากข้ึนและยงัส่งผลให้
การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประสบผลส าเร็จไดง่้ายยิง่ข้ึน  

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังต่อไป  
จากการสรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง

ส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป ดงัน้ี  
5.3.2.1  ในกระบวนการการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิควรเพิ่มการสังเกตการณ์ใน

พื้นท่ีศึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และเพิ่มความครอบคลุมใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลใหม้ากยิง่ข้ึน 

5.3.2.2  ในกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ควรเพิ่มการ
สัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีหน่วยงานราชการระดบัจงัหวดั หรือหน่วยงานในระดบัภูมิภาค เช่น องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัอุดรธานี เป็นตน้ เพื่อรับทราบข้อมูลการด าเนินงานร่วมกันในระดบัจงัหวดั หรือระดับ
ภูมิภาค 

5.3.2.3  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัทางสังคมในเชิงคุณภาพเป็นหลกั จึงขาดขอ้มูล
ในเชิงปริมาณ ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มตามหลกัธรรมาภิบาล รวมถึงสัดส่วนของประชากรกบัผลการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ 
ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรท าการวิจยัในเชิงปริมาณร่วมดว้ย หรืออาจแยกการวิจยัในเชิง
ปริมาณเป็นอีกเร่ืองหน่ึงต่างหาก 
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5.3.2.4  การวิจัยคร้ังต่อไปอาจเพิ่มองค์ประกอบของธรรมาภิบาลให้มีความ
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน เช่น หลกัการพฒันาศกัยภาพของประชาชน ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มความรู้และ
ความสามารถของประชาชนใหเ้ท่าทนัการพฒันา เป็นตน้  
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
เร่ือง ธรรมาภบิาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

กรณศึีกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี 
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แบบสัมภาษณ์ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

เร่ือง ธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

วนัท่ี..................................... 
หมายเลขแบบสัมภาษณ์.................................... 

 
ค าช้ีแจง 
 
 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์งานวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ดา้นธรรมาภิบาลในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน 6 หนา้ ดงัน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
                             ตามหลกัธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 ส่วนท่ี 3  ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 

ข้อมูลท่ีได้มุ่งเผยแพร่เฉพาะท่ีเกิดประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรวม
เท่านั้น ผูว้จิยัขอรับรองวา่จะไม่น าขอ้มูลใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูลไปเปิดเผย
โดยเด็ดขาด ขอขอบพระคุณผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าและให้ความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี 

นางสาวณชัทิชา  จนัทร์อินทร์ 
           นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่ 1   
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................................................................................ 
1.2 ต าแหน่ง......................................................................................................................................... 
1.3 ระดบัการศึกษา.............................................................................................................................. 

ส่วนที ่2   
ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

2.1 นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัอุดรธานี เป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………………………………………..... 
2.2 นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ เป็นอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………………………………………..... 
2.3 การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
...………………...………………………………………………………………………………….. 
2.4 มีการจัดโครงสร้างของคณะท างานด้านส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ อย่างไร 
…....………………………………………………………………………………………………….
....……...……………………………………………………………………………………………..
…………………...………………………………………………………………………………….. 
2.5 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ในปัจจุบนัมีโครงการอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
……...…………...………………………………………………………………………………….. 
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2.6 โครงการดงักล่าว (ต่อเน่ืองจากขอ้ 2.5) มีการด าเนินงานอยา่งไร (หากไดรั้บรางวลัโปรดระบุ
รางวลัท่ีไดรั้บ) 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………...………...………………………………………………………………………………….. 
2.7 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
…………...……...………………………………………………………………………………….. 
2.8 ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอะไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
……………...…...………………………………………………………………………………….. 
2.9 หน่วยงานของท่านตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………......………………………………………………………………………………….. 
2.10 หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาการออกกฎหมายทอ้งถ่ินและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………......………………………………………………………………………………….. 
2.11 กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…...……………………………………………………………………………….. 
 
 
 



190 

2.12 หน่วยงานของท่านมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นด้านส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงานอ่ืนหรือ
ประชาชนหรือไม่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...………………....……………………………………………………………………………..
…………………...………………………………………………………………………………….. 
2.13 ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………...………………………………………………………………………….. 
2.14 การมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของหน่วยงานของ
ท่านหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………...……………………………………………………………………….. 
2.15 ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มอะไรบา้งท่ีกฎหมายก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง
เผยแพร่แก่ประชาชน 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...……………...…………………………………………………………………….. 
2.16 ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มประเภทใดบา้งท่ีประชาชนสามารถรับทราบได ้
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………...………………………………………………………………….. 
2.17 ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงานของท่านผ่านช่องทาง
ใดบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………...……………………………………………………………….. 
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2.18 ในการขอรับบริการขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประชาชนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือไม่ (หากมี
ค่าใชจ่้ายโปรดระบุค่าใชจ่้ายพอสังเขป) 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...……………………...…………………………………………………………….. 
2.19 หน่วยงานของท่านมีการพิจารณาการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งไรใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………...………………………………………………………….. 
2.20 การด าเนินโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนในการปฏิบติังานแต่ละ
คร้ังหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………...……………………………………………………….. 
2.21 การด าเนินโครงการด้านส่ิงแวดล้อมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งระยะเวลาและ
ความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...……………………………...…………………………………………………….. 
2.22 ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานของท่านไดอ้ยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………...………………………………………………….. 
2.23 หากมีการร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อตอบสนองขอ้
ร้องเรียนนั้นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………...……………………………………………….. 
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2.24 คณะผูบ้ริหาร/บุคลากรของหน่วยงานของท่านเคยถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...……………………………………...…………………………………………….. 
2.25 ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งหน่วยงานของท่านกบัประชาชน หน่วยงาน
ของท่านมีวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้นั้นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………...………………………………………….. 
2.26 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานของท่านไดส้ร้างความพึงพอใจแก่ทอ้งถ่ิน
หรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………....………………………………………..
…………………...………………………………………………………………………………….. 
2.27 หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการใชท้รัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์) ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดอยา่งไร 
………………………………………………………………....…………………………………….
....……...……………………………………………………………………………………………..
…………………...………………………………………………………………………………….. 
2.28 หน่วยงานของท่านมีแนวทางสร้างความย ัง่ยนืในการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………...………………………………….. 
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ส่วนที ่3   
ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 การจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
3.2 ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคตอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...………………………………………………………………....……………………………..
…………………...………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 

ผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
เร่ือง ธรรมาภบิาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

กรณศึีกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี 
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แบบสัมภาษณ์ 
ผู้น าชุมชนเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

เร่ือง ธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

วนัท่ี..................................... 
หมายเลขแบบสัมภาษณ์.................................... 

 
ค าช้ีแจง 
 
 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์งานวิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของผูน้ าชุมชนเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี ด้านธรรมาภิบาลในการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี รวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน 6 หนา้ ดงัน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
                             ตามหลกัธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 ส่วนท่ี 3  ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 

ข้อมูลท่ีได้มุ่งเผยแพร่เฉพาะท่ีเกิดประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรวม
เท่านั้น ผูว้จิยัขอรับรองวา่จะไม่น าขอ้มูลใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูลไปเปิดเผย
โดยเด็ดขาด ขอขอบพระคุณผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าและให้ความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี 

นางสาวณชัทิชา  จนัทร์อินทร์ 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
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ส่วนที ่ 1   
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................................................................................ 
1.2 ต าแหน่ง......................................................................................................................................... 
1.3 ระดบัการศึกษา.............................................................................................................................. 

ส่วนที ่2   
ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

2.1 ท่านทราบถึงแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.2 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ในปัจจุบนัมีโครงการอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.3 ท่านมีส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว (ต่อเน่ืองจากขอ้ 2.2) หรือไม่ อยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.4 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.5 ในฐานะท่ีท่านเป็นผูน้ าชุมชน ท่านมีบทบาทอย่างไรในการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุ  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
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2.6 ในชุมชนของท่านมีการก าหนดกติกา/ข้อตกลงร่วมกนัด้านส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินร่วมกับ
เทศบาลต าบลศรีธาตุหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.7 กติกา/ขอ้ตกลงร่วมกนัดา้นส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวมีอะไรบา้ง (ต่อเน่ืองจากขอ้ 2.6)  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.8 ท่านคิดวา่การก าหนดกติกา/ขอ้ตกลงร่วมกนัดา้นส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินร่วมกบัเทศบาลต าบล
ศรีธาตุมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.9 เทศบาลต าบลศรีธาตุเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.10 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัเทศบาลต าบลศรีธาตุอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.11 เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นด้านส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงานอ่ืนหรือ
ประชาชนหรือไม่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.12 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
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2.13 ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.14 ท่านสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มจากเทศบาลต าบลศรีธาตุผา่นช่องทางใดบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.15 หากท่านตอ้งการขอรับบริการขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือไม่ 
(หากมีค่าใชจ่้ายโปรดระบุค่าใชจ่้ายพอสังเขป) 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.16 ท่านได้รับความสะดวก/สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อมได้โดยง่ายหรือไม่ 
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.17 ท่านคิดวา่ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บจากเทศบาลศรีธาตุมีความถูกตอ้ง เหมาะสม 
หรือไม่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.18 ท่านทราบถึงเป้าหมายของโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุในแต่ละคร้ัง
หรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
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2.19 ท่านคิดวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นคุณภาพของ
งานและระยะเวลาหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.20 ท่านคิดวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัสรรและใชท้รัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และวสัดุ
อุปกรณ์) เพื่อจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.21 ท่านทราบหรือไม่วา่สามารถตรวจสอบการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุได้
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.22 เทศบาลต าบลศรีธาตุเคยถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.23 ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประชาชนกบัเทศบาลต าบลศรีธาตุ เทศบาล
ต าบลศรีธาตุมีวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้นั้นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.25 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุไดส้ร้างความพึงพอใจแก่ท่าน
หรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
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2.26 ท่านคิดวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
2.27 ท่านคิดว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุมีการบริหารงานท่ีสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………...……………………………….. 
ส่วนที ่3  ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ท่านคิดว่าการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ 
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….. 
3.2 ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคตอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..… 
……...……………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือ 
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ 

ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี 
เร่ือง ธรรมาภบิาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

กรณศึีกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี 
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แบบสัมภาษณ์ 
ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

เร่ือง ธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

วนัท่ี..................................... 
หมายเลขแบบสัมภาษณ์.................................... 

 
ค าช้ีแจง 
 
 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์งานวจิยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูอ้ยู่อาศยัในเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี ดา้นธรรมาภิบาลในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน 6 หนา้ ดงัน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มตาม 
                             หลกัธรรมาภิบาล ของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 ส่วนท่ี 3  ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 

ข้อมูลท่ีได้มุ่งเผยแพร่เฉพาะท่ีเกิดประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยรวม
เท่านั้น ผูว้จิยัขอรับรองวา่จะไม่น าขอ้มูลใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูลไปเปิดเผย
โดยเดด็ขาด ขอขอบพระคุณผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าและให้ความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี 

นางสาวณชัทิชา  จนัทร์อินทร์ 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
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ส่วนที ่ 1   
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................................................................................ 
1.2 อาชีพ............................................................................................................................................. 
1.3 ระดบัการศึกษา.............................................................................................................................. 

ส่วนที ่2   
ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 

2.1 ท่านทราบถึงแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………………………………………..... 
2.2 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ ในปัจจุบนัมีโครงการอะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………………………………………..... 
2.3 ท่านมีส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว  (ต่อเน่ืองจากขอ้ 2.2)  หรือไม่ อยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………………………………………..... 
2.4 โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนของท่านอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...…………………………………………………………………………………..... 
2.5 ในชุมชนของท่านมีการก าหนดกติกา/ข้อตกลงร่วมกันด้านส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินร่วมกับ
เทศบาลต าบลศรีธาตุหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
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2.6 กติกา/ขอ้ตกลงร่วมกนัดา้นส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวมีอะไรบา้ง (ต่อเน่ืองจากขอ้ 2.5)  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.7 ท่านคิดวา่การก าหนดกติกา/ขอ้ตกลงร่วมกนัดา้นส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินร่วมกบัเทศบาลต าบล
ศรีธาตุมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.8 เทศบาลต าบลศรีธาตุเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.9 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัเทศบาลต าบลศรีธาตุอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.10 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.11 เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นด้านส่ิงแวดล้อมจากหน่วยงานอ่ืนหรือ
ประชาชนหรือไม่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.12 ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเทศบาล
ต าบลศรีธาตุหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
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2.13 ท่านสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มจากเทศบาลต าบลศรีธาตุผา่นช่องทางใดบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.14 หากท่านตอ้งการขอรับบริการขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายหรือไม่ 
(หากมีค่าใชจ่้ายโปรดระบุค่าใชจ่้ายพอสังเขป) 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.15 ท่านได้รับความสะดวก/สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อมได้โดยง่ายหรือไม่ 
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.16 ท่านคิดวา่ขอ้มูลข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บจากเทศบาลศรีธาตุมีความถูกตอ้ง เหมาะสม 
หรือไม่อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.17 ท่านคิดวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุปฏิบติังานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเหมาะสม ทั้งดา้นคุณภาพของ
งานและระยะเวลาหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.18 ท่านทราบหรือไม่วา่สามารถตรวจสอบการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุได้
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
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2.19 เทศบาลต าบลศรีธาตุเคยถูกร้องเรียน/ฟ้องร้อง เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มหรือไม่  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.20 ในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประชาชนกบัเทศบาลต าบลศรีธาตุ เทศบาล
ต าบลศรีธาตุมีวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้นั้นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.21 ท่านคิดวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการจดัสรรและใชท้รัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และวสัดุ
อุปกรณ์) เพื่อจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.22 ผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุไดส้ร้างความพึงพอใจแก่ท่าน
หรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.23 ท่านคิดวา่เทศบาลต าบลศรีธาตุมีการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.24 ท่านคิดว่าเทศบาลต าบลศรีธาตุมีการบริหารงานท่ีสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม หรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
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ส่วนที ่3   
ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
3.1 ท่านคิดว่าการจดัการส่ิงแวดล้อมของเทศบาลต าบลศรีธาตุ มีปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ 
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
3.2 ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลศรีธาตุ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคตอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือ 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์ 

หน่วยงานส่วนกลาง นักวชิาการ และองค์กรพฒันาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง ธรรมาภบิาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

กรณศึีกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอดุรธานี 
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แบบสัมภาษณ์ 
หน่วยงานส่วนกลาง นักวชิาการ และองค์กรพฒันาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง ธรรมาภิบาลในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จังหวดัอุดรธานี 
วนัท่ี..................................... 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์.................................... 
 

ค าช้ีแจง 
 
 แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นแบบสัมภาษณ์งานวจิยัเร่ือง ธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานส่วนกลาง นกัวิชาการ และเจา้หน้าท่ีขององค์กรพฒันาเอกชน
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาแนวทาง
ในการพฒันาและส่งเสริมธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลจากท่าน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี รวมถึงองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ ซ่ึงแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน 3 หนา้ ดงัน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นและประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

  ตามหลกัธรรมาภิบาล  
 ส่วนท่ี 3  ปัญหาหรืออุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 

ขอ้มูลท่ีไดมุ้่งเผยแพร่เฉพาะท่ีเกิดประโยชน์กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยรวมเท่านั้น 
ผูว้ิจยัขอรับรองว่าจะไม่น าขอ้มูลใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูใ้ห้ขอ้มูลไปเปิดเผยโดย
เด็ดขาด ขอขอบพระคุณผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าและให้ความร่วมมือใน
การสัมภาษณ์คร้ังน้ี 

นางสาวณชัทิชา  จนัทร์อินทร์ 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่ 1   
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ผูใ้หส้ัมภาษณ์................................................................................................................................ 
1.2 หน่วยงาน....................................................................................................................................... 
1.3 ระดบัการศึกษา.............................................................................................................................. 

ส่วนที ่2  ความคิดเห็นและประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการส่ิงแวดล้อมตามหลกัธรรมาภิบาล  
2.1 การจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีก่ีฉบบั 
อะไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.3 ความเป็นมาของการน าหลกัธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.4 การน าหลกัธรรมาภิบาลมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งไร  
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.5 การน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
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2.6 องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินควร
มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.7 ตวัช้ีวดัของหลกัธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(ต่อเน่ืองจาก ขอ้ 2.6) มีอะไรบา้ง อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
2.8 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรเป็น
อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
ส่วนที ่3  ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 การจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีปัญหาหรือ
อุปสรรคหรือไม่ อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
3.2 ท่านมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัการส่ิงแวดล้อมตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคตอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………….....
……...……………………………………………………………………………………………..…
………………...………………………………………………………………………………….... 
 
 
 

ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือ 
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