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การกระจายอํานาจเป็นระบบการบริหารประเทศที่เปิดโอกาสให้แก่หน่วยปกครอง
ท้องถิ่นต่าง ๆ  มีอํานาจในการดูแลกิจการหลายๆ  ด้านของกิจการที่ท้องถิ่นมีสิทธิจัดการ
ดูแลมักได้แก่ การจัดบริการสาธารณะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ  กฎหมายที่
สนับสนุนการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รัฐธรรมนูญซึ่งระบุชัดเจนถึงการปกครองตนเอง 
ประกอบกับมีกฎหมายคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจและ
กฎหมายเฉพาะของการปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะ ทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบพิเศษ 
กรณีรูปแบบทั่วไป “รัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติม 3 ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
เทศบาลฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546,  และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  (อบต. ) ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546  สาระสําคัญของกฎหมายข้างต้นคือการกําหนดให้
ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ทําให้ทุกตําแหน่งขององค์กรปกครองระดับท้องถิ่นในทุกระดับมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประชาชนเป็นคร้ังแรกในปี  พ.ศ. 2546 การปกครองท้องถิ่นมีกฎหมายได้ให้
อํานาจไว้และหน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถขยับขยายบทบาทหรือยกสถานะของการ
ปกครองท้องถิ่นตนเองได้ หากพ้ืนที่ ๆ  น้ันมีขนาดประชากร และรายได้ที่เหมาะสมตาม
กฎหมายได้ให้อํานาจ บทบาทและอํานาจลักษณะต่าง ๆ  ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นทํา
ให้สามารถแบ่งเบาภาระของรัฐบาลส่วนกลางทําให้ปัญหาในแต่ละท้องถิ่นได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่นน้ันๆ  จริง 
ย่ิงกว่าน้ัน ท้องถิ่นย่ิงสามารถดํารงอัตลักษณ์ของตนไว้ได้ด้วย 

ในปัจจุบันท้องถิ่นต้องเผชิญกับปัญหาความเป็นเมือง การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถส่งผลเสียต่อ
สุขภาพประชาชน ทั้งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไข  พ.ศ. 2550 
และพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2535 ได้ให้อํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยตรงในการดําเนินงานป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาอนามัยสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกลไก
ขับเคลื่อนสําคัญในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์การจัดการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้
นโยบาย และแผนระดับชาติไปสู่การปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ได้ดี  



แม้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เป็นทางการ แต่ขับเคลื่อนโดย ‘คนที่
ไม่เป็นทางการ’ คือชาวบ้านในพ้ืนที่ที่เข้าไปเป็นสมาชิก และผู้บริหาร ที่อย่างไรก็ตามต้อง
คํานึงถึงปัญหาของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้มีอํานาจโดยตรง  รวมถึง
ความพร้อมของงบประมาณ  บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเข้าไปมีส่วน
อย่างสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการจัดการที่สมดุล
ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐ (ส่วนกลาง)  และประชาชน  เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
ในการจัดการอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
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บทที ่1 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการบริหารจัดการอนามยัสิ่งแวดล้อม 
 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ  
1. อธิบายแนวคิดการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได ้
2. เข้าใจสถานการณ์ของภารกจิด้านอนามัย สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมใน

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได ้
3. อธิบายบทบาทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในงานอนามยั สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อมได้ 
 
1. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 1.1 โครงสร้างการรวมศนูยอ์ํานาจและการกระจายอํานาจ 

การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 แบ่งการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น 

หลักการรวมอํานาจปกครอง  (Centralization) หมายถึงหลักการจัดวางระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยรวมอํานาจในการปกครองไว้ให้แก่การบริหารราชการส่วนกลางอันได้แก่
กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองต่างๆ  ของรัฐและมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนกลางโดยให้ขึ้นต่อกันตามลําดับชั้น  การบังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ดําเนินการปกครองตลอดทั่วทั้ง
อาณาเขตของประเทศและงานราชการบางชนิด รัฐมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
เองโดยทั่วไป การบริหารงานของรัฐที่เกิดจากการแบ่งอํานาจ ซึ่งได้แก่ การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และบางครั้งอาจมีการ
ซ้อนทับหรือเหล่ือมลํ้าระหว่างกันทั้งในด้านโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่น
ในระบบนี้จะไม่มีความเป็นอิสระ ต้องอยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของรัฐบาลจนถูกเรียกว่าเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นโดยรัฐท้องถิ่น  (Local government) อย่างไรก็ตาม ระบบราชการส่วนภูมิภาคเป็น
ส่วนหน่ึงของส่วนกลาง  การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และความเป็นโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบัน
ระบบราชการส่วนภูมิภาคยังมีความจําเป็น แต่ควรปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่  ให้เน้นการบริหารและ
ติดตามการทํางานของท้องถิ่นให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์พื้นที่ การทํา
หน้าที่ให้การสนับสนุนและให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่ท้องถิ่น 
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การปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิวัฒนาการที่ยาวนาน และในช่วงเวลาต่าง ๆ   ก็มีความ
เปล่ียนแปลงที่แตกต่างกัน โดยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องแรกเป็นการขยายอํานาจของรัฐ
ส่วนกลางเพื่อควบคุมท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นบริการด้านสาธารณสุข ความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอย 
และส่งข้าราชการมาเป็นผู้บริหารต่อมาภายหลังรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติหลายฉบับเพื่อให้
อํานาจท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งบริบทของสังคมที่มีความเปล่ียนแปลงไปในหลาย ๆ   ด้าน เช่น จํานวน
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นประชาชน  มีการศึกษาและแนวคิดการเมืองภาคพลเมืองมีมากขึ้น  เศรษฐกิจ
เติบโตขยายตัวมากขึ้น ประชาชนมีสํานึกความเป็นพลเมืองมากขึ้น และการขยายตัวของระบบ
ราชการจนไม่อาจสนองต่อความหลากหลายของท้องถิ่นต่าง ๆ   นํามาสู่การแก้ไขกฎหมายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง โดยจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ร่างโดยประชาชน
ได้เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้กว้างขวางอย่างไม่เคยมีมา และได้กระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่น
มากขึ้น ทําให้เกิดความต่ืนตัวของประชาชนในการปกครองตนเองการมอบอํานาจจากส่วนกลางมี
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาตัดสินใจ การ
ตรวจสอบการทํางานและร่วมรับบริการสาธารณะต่าง ๆ    

หลักการกระจายอํานาจปกครองทําให้มีการสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้น 
เพราะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งในท้องถิ่นจะรู้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีกว่า  ยิ่ง
ไปกว่าน้ัน การกระจายอํานาจเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางทําให้
เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระดับท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตยทําให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรู้จักรับผิดชอบในการปกครองท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

การบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้บริหารควรเป็นผู้กําหนดและบริหารยุทธศาสตร์
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ และจัดบริการสาธารณะระดับชาติที่ท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินการได้ 
ท้องถิ่นควรมีอํานาจในการจัดบริการสาธารณะเกือบทุกประเภทในระดับท้องถิ่น  ยกเว้นด้านความ
มั่นคง การเศรษฐกิจมห-ภาค และการทูต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความได้เปรียบในการ
จัดบริการสาธารณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ และสามารถสร้างบริการ
สาธารณะที่เป็นนวัตกรรมและมีความหลากหลายได้  การกระจายอํานาจได้ก่อให้เกิดการพัฒนาใน
สองลักษณะคือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง ที่ทําให้นักการเมืองท้องถิ่นและ
ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในพื้นที่ ประชาชนมีการติดตามและเรียกร้องให้นักการเมือง
ท้องถิ่นต้องจัดบริการสาธารณะและโครงการที่เป็นประโยชน์มากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม บางพื้นที่
การเมืองท้องถิ่นยังถูกผูกขาดโดยเจ้าพ่อท้องถิ่น เกิดการคอรัปชั่น และการบริหารงานที่ขาด
ประสิทธิภาพ ทําให้ผลของการสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นในหลายพื้นที่มีทั้ง “ได้ผล” และ “ยังไม่
ได้ผล”  

การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความตื่นตัวในการกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีรัฐธรรมนูญ
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และการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง สภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัด
นั้น และหลักการกระจายอํานาจให้แก่ส่วนท้องถิ่นนี้ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 2550 และ 2560 ตามลําดับด้วย 

แนวความคิดของฝ่ายรวมศูนย์อํานาจ มีความเห็นอยู่หลายสํานักที่แตกต่างจากฝ่าย
กระจายอํานาจคือ สํานักแรก เห็นว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นหลักการที่ขัดขวางระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง  สํานักที่สองเห็นว่าหลักการประชาธิปไตย  ได้แก่ การปกครองโดย
เสียงข้างมาก และความเสมอภาคน้ันไม่อาจตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของการปกครองท้องถิ่นได้ 
เพราะการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะคับแคบเห็นแก่ท้องถิ่นตนเป็นหลักส่วนสํานักที่สามเห็นว่า 
ระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง (ธเนศวร์ เจริญเมือง 2540) 

หลักการกระจายอํานาจปกครอง  (decentralization) จึงเป็นหลักการที่รัฐมอบอํานาจ
ปกครองบางส่วนให้แก่องค์การอื่นที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง ที่ให้
จัดทําบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีอิสระตามสมควร  เป็นการมอบอํานาจให้ทั้งในด้านการเมือง
และการบริหาร  เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นมีอํานาจที่จะกําหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายท้องถิ่นของตนเองได้ 

เป็นที่ยอมรับในนานาอารยประเทศ การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรอบความคิดการ
กระจายอํานาจสามารถแยกออกได้เป็น 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ 
2552) 

 1. แนวความคิดเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรการปกครองและเป็นองค์กร
สาธารณะที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐสมัยใหม่ (Modern state) 

 2. แนวความคิดว่าด้วยความเป็นอิสระ (Local autonomy) ในการดําเนินการบริหาร
และปกครองตนเอง 

 3. แนวความคิดว่าด้วยความเป็นประชาธิปไตยของชุมชนและขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 4. แนวความคิดเรื่องการบริหารและจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Efficiency of local public services) 

แนวความคิดทั้ง 4 ประการดังกล่าว เป็นฐานคิดและเป็นคํานิยามความหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในประการแรก มุ่งทําให้เกิดความเข้าใจว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิใช่
เป็นการปกครองตามธรรมชาติ หากแต่เป็นองค์กรปกครองที่มีลักษณะเป็นทางการ ซึ่งรัฐสมัยใหม่ที่
มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกประเทศ ล้วนจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนของตนได้ปกครอง
ตนเอง และทําหน้าที่ให้การบริหารการปกครอง รวมทั้งให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ของตนตามที่
รัฐสมัยใหม่ได้มอบอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนไปดําเนินการ 
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 1.2 การกระจายอํานาจ  
ความหมายของการที่รัฐสมัยใหม่ เป็นผู้จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนัยยะ 2 

ประการนัยแรกคือการที่รัฐสมัยใหม่เป็นองค์กรผู้จัดตั้งรัฐสมัยใหม่นั้นๆ  ก็ย่อมเป็นองค์กรผู้มีอํานาจ
ในการยุบรวม ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ รวมทั้งมีอํานาจในการกํากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการไปตามกฎหมายและตามกรอบของการมอบอํานาจ 
หรือตามกรอบของการกระจายอํานาจ ซึ่งรัฐสมัยใหม่เป็นองค์กรผู้มอบและหรือสละอํานาจนั้นๆ  ไป
ให้นัยที่สองคือการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกจัดตั้งขึ้น ย่อมมีอํานาจรัฐบางประการในการ
ดําเนินการบริหารการปกครอง รวมทั้งการแสวงหารายได้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ  อันเป็นภารกิจ
และเป็นหน้าที่ที่รัฐสมัยใหม่ได้มอบหมายและหรือสละอํานาจไปให้ดําเนินการ  ฐานคิดในประการน้ี 
มีความเชื่อว่า องค์กรที่มีความเป็นอิสระนี้ ควรจะมีความเป็น “ราชการ” ในระดับที่ลดน้อยลง โดย
มีการทํางานในแบบชุมชน เพราะจะส่งผลทําให้เกิดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มค่า 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งเกิดมีความพึงพอใจจากประชาชนผู้รับบริการในระดับที่สูงมากกว่าการ
ดําเนินการโดยจากศูนย์กลาง 

การกระจายอํานาจว่าเป็นเรื่องที่ส่วนกลางยินยอมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอํานาจในการ
ปกครองตนเอง กล่าวคือ ประชาชนมีอํานาจในการกําหนดผู้บริหารของท้องถิ่นโดยตรง โดยผ่านกระ
บวนการเลือกตั้ง และผู้บริหารท้องถิ่นจะมีหน้าที่ในการนําเสนอปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณากล่ันกรอง เพื่อเลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ภายใต้กระบวนการนี้ประชาชนจะเป็นผู้มี
อํานาจในการควบคุม กํากับ และ ตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง ด้วยเหตุนี้การกระจายอํานาจ
การปกครองท้องถิ่นจะทําให้ประชาชนในท้องถิ่น มีโอกาสที่จะได้รับบริการจากผู้บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การกระจายอํานาจมีความสําคัญทั้งในทางการเมืองและทางสังคม คือ ในทางการเมืองนั้น 
การปกครองตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการพัฒนาการเมืองในระดับรากฐานของการ
พัฒนาการเมืองในระดับชาติ เนื่องจากการเมืองในระดับท้องถิ่นเป็นการย่อส่วนจากการเมืองใน
ระดับชาติ  หากสามารถจัดการปกครองในระดับท้องถิ่นได้ดี  ก็จะสามารถเป็นฐานเสริมสําคัญยิ่ง
ของการพัฒนาระบบการเมืองในระดับชาติ ส่วนในทางสังคม  การกระจายอํานาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการดึงการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่น (ลิขิต ธีรเวคิน 2541) 

การกระจายอํานาจเป็นการกระจายและมอบอํานาจในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
บางส่วนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นอํานาจในการตัดสินใจ การบริหารงานบุคลากรหรือ
หน่วยงานจึงเป็นอิสระไม่ได้ถูกควบคุมตามสายการบังคับบัญชาจากส่วนกลาง ทั้งนี้เพราะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคคล มีอิสระภายใต้การกํากับดูแลจากส่วนกลางหรือรัฐบาล และต้อง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นด้วย โดยผ่านทางตัวบทกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ 
(Legistrative control) 
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ลักษณะสําคัญของหลักการกระจายอํานาจปกครอง ได้แก่  
1. ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายให้มีส่วนเป็นนิติบุคคลหน่วยการปกครอง

ท้องถิ่นเหล่านี้มีหน้าที่ มีงบประมาณและทรัพย์สินเป็นของตนเองต่างหาก และไม่ขึ้นตรงต่อหน่วย
การปกครองส่วนกลางเพียงแต่ส่วนกลางกํากับดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น 

2. มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

3. มีอํานาจอิสระในการบริหารงานจัดทํากิจกรรมและวินิจฉัยส่ังการได้เองพอสมควร
ด้วยงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของตนเอง 

4. มีอํานาจในการจัดเก็บรายได้เช่น ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่รัฐอนุญาต
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการต่างๆ  

การกระจายอํานาจ  (Decentralization) เห็นว่าการกระจายอํานาจมี 2 รูปแบบ คือ 
1) การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น หรือการกระจายอํานาจตามอาณาเขต  หมายถึง  การมอบอํานาจ
ให้ท้องถิ่นจัดทํากิจการหรือบริการสาธารณะบางเรื่องภายในเขตของแต่ละท้องถิ่นและท้องถิ่นมี
อิสระในการปกครองตนเองพอสมควรและ 2) การกระจายอํานาจตามบริการ หรือการกระจาย
อํานาจทางเทคนิค  หมายถึง การโอนกิจการบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนกลางไปให้หน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบจัดทําแยกต่างหากและอย่างเป็นอิสระโดยปกติ
แล้วจะเป็นกิจการซ่ึงการจัดทําต้องอาศัยความรู้ความชํานาญทางเทคโนโลยีเป็นพิเศษ เช่น การ
ส่ือสาร วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น 

การกระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นที่ผ่านมา ส่งผลให้โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการปรับปรุงการถ่ายโอนภารกิจและอํานาจหน้าที่บางประการให้แก่ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น โดย
กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เกิดการ
เพิ่มขึ้นของงบประมาณอย่างมากโดยเฉพาะในเขตเมือง ทําให้เกิดการแข่งขันเพื่อชิงตําแหน่งใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาสําคัญหลายประการที่ทําให้การกระจายอํานาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควร แม้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่ผ่านมา จะได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอสิระ
ในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง 
และได้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ  ขึ้นเป็นจํานวนมากก็ตามปัญหาสําคัญ
ของการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552; 131-134) ได้แก่ 

1. สภาพปัญหาของกระบวนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากเกินไปโดยฝ่ายการเมืองและฝ่ายปกครอง ทําให้การ
กําหนดนโยบายไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชน  
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2. ปัญหาด้านการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ เช่น การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปัญหาติดขัดด้านกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอัตรากําลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

3. ปัญหาทางด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปัญหาโครงสร้าง
ภายในที่เกิดจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ไม่ต้องรับผิดชอบ
ต่อสภาท้องถิ่น ทําให้ผู้บริหารท้องถิ่นมักไม่สนใจรับฟังความคิดเห็นของสภาท้องถิ่น อีกทั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นมักเป็นกลุ่มเดียวกัน ส่งผลให้สภาท้องถิ่นถูกลดความสําคัญลง มีผลกระทบ
ต่อการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน 

4. ปัญหาด้านการคลังท้องถิ่น เช่น โครงสร้างการบริหารทางการคลัง ด้านการ
กําหนดรายได้ ความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ และเกณฑ์การจัดประเภทภาษีที่ไม่เหมาะสมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ เป็นต้น 

5. ปัญหาในการบริหารงานบุคคล เช่น อัตรากําลังไม่เพียงพอกับภารกิจที่รับผิดชอบ 
ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ และความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

6. ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมแต่เพียงรูปแบบ ยัง
ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการมีส่วน
ร่วม ขาดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่ทําให้ประชาชนเกิดความเป็นพลเมือง และมาตรการทางกฎหมายที่
ไม่เกื้อหนุนต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ในเรื่องการกระจายอํานาจทางสาธารณสุขมีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 
1. การกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขมีแนวคิดมาจากปรัชญาของวิทยาศาสตร์

การเมือง (Political Science) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวทางการเมืองต้องระมัดระวังในการ
พิจารณาทั้งเชิงนโยบายและการนําไปปฏิบัติ 

2. การกระจายอํานาจและการรวมอํานาจเป็นประเด็นเดียวกัน ต่างกันที่อยู่คนละขั้ว
ของเส้นตรงเดียวกัน การกระจายอํานาจ (decentralization) เป็นด้านตรงข้ามของการรวบอํานาจ 
(centralization) รวบอํานาจน้อยลงเป็นการกระจายอํานาจมากขึ้น 

3. การกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขสามารถเกิดได้หลายๆ รูปแบบพร้อมๆ กัน 
4. การกระจายอํานาจแต่ละรูปแบบมีข้อเด่นและด้อยแตกต่างกัน ไม่ได้หมายความ

ว่ารูปแบบหน่ึงรูปแบบใดจะดีกว่ารูปแบบอื่นๆ  ดังนั้น การกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขจึง
สามารถทําให้เกิดผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกัน การใช้จุดแข็งของรูปแบบหน่ึงอาจช่วยแก้ไข
จุดอ่อนของรูปแบบอื่นๆ ได้ หรืออาจทําให้เกิดผลเสียมากขึ้นได้เช่นกัน จึงมีความจะเป็นที่ต้อง
ระมัดระวังในการนําไปปฏิบัติโดยเฉพาะการนํารูปแบบหลายๆ รูปแบบมาดําเนินการพร้อมๆ  กัน 

การพิจารณาว่ารูปแบบการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขใดมีอิสระ ข้อดี และด้อย
แตกต่างกันอย่างไรมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะจะแสดงให้เห็นความแตกต่างของประโยชน์ที่ได้รับ
จากแต่ละรูปแบบ ซึ่งสามารถพิจารณากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดในแต่ละรูปแบบดังนี้ (Mills, et al, 
1990) 
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- การออกกฎระเบียบทางด้านสาธารณสุข 
- การจัดหารายได้ การตัดสินใจและดําเนินการเพื่อหาเงินเป็นรายได้แก่ระบบบริการ

สาธารณสุข 
- วางนโยบาย ตัดสินใจนโยบายด้านสาธารณสุขทั้งแนวกว้างและรายละเอียด 
- การควบคุมกํากับ การควบคุมทางอ้อมต่อการดําเนินงานของบริการภาคเอกชน

และผู้ให้บริการ โดยใช้กฎหมายและกฎระเบียบ เช่น  การออกใบอนุญาต เป็นต้น 
- การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร การวางแผนระยะส้ัน และยาวสําหรับพัฒนา

สาธารณสุข 
- การบริหารองค์กร การตัดสินใจในงานประจําตั้งแต่การบริหารบุคคล งบประมาณ 

พัสดุ และ การบํารุงรักษา 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การส่ือสารกับหน่วยงานอื่น หน่วยงาน

สาธารณสุขและการดําเนินงานในโครงการร่วม 
- การประสานงานในองค์กร การประสานนโยบายและกิจกรรมระหว่างหน่วยงาน

สาธารณสุขอื่น และกับผู้ให้บริการ 
- การฝึกอบรม การตัดสินใจและดําเนินการในโครงการฝึกอบรมต่างๆ  

ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความเหล่ือมลํ้าในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในเรื่องการ
เข้าถึงการศึกษา (วัดโดยอัตราส่วนนักเรียนต่อครู) และการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข (วัดโดย
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 10,000 คนและเตียงในโรงพยาบาลต่อประชากร 1,000 คน) ทั้งนี้ 
กลุ่มประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  จะเผชิญกับปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียม
ทางด้านรายได้ในระดับภูมิภาคเช่นกัน จากข้อมูลการจัดอันดับความไม่เท่าเทียมกันทั่วโลกในปี 
2554 โดยธนาคารโลกพบว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความไม่เท่าเทียมสูงที่สุดในโลก 
(UNDP Human Development Report, 2009) 

อน่ึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังคงบัญญัติให้การจัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่คงไว้ตามกฎหมายเฉพาะ ดังนี้ 

“มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จํานวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน” 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาทหน้าที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
การจัดบริการด้านสุขภาพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีจึงเป็นบทบาทพื้นฐานของ  อปท. ทุกประเภท
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และทุกระดับ (Cambell, 2010) ส่วน Hunter DJ (2010) ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดสุขภาพที่ดี
หรือเลวน้ันซับซ้อนและประกอบด้วยหลายปัจจัย ซึ่งอาจเป็นปัจจัยจากด้านสุขภาพโดยตรงหรือ
ทางอ้อมเป็นปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ (Social Determinants of Health) เช่น ชุมชนที่ดี 
ย่อมทําให้เกิดสุขภาพที่ดี เป็นต้น เหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคและ
ส่งเสริมสุขภาพ  อปท. เป็นตัวแปรและกุญแจสําคัญของความสําเร็จ บทบาท อปท. ด้านสุขภาพเป็น
บทบาทเชิงบวกที่จะสร้างสุขภาพที่ดีก่อนเจ็บป่วย ในขณะที่บทบาททางการแพทย์เป็นบทบาททาง
ลบที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อป่วยไข้แล้ว บทบาท อปท. เกี่ยวข้องหลายด้านตั้งแต่การศึกษา ขนส่ง 
สันทนาการ วางแผน จัดที่อยู่อาศัย ดูแลส่ิงแวดล้อมที่ดี และบริการสังคมอื่นๆ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทต่อการจัดการปัญหาต่าง ๆ  และกลไกที่สําคัญคือ
ประชาสังคม ที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลายเป็นองค์กรกลางในการขับเคล่ือน เคล่ือนไหว
เพื่อเรียกร้อง แก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านและทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งตามไปด้วย 
เพราะปัญหาทรัพยากรเป็น ‘ปัญหาร่วม’ ของชาวบ้านในพื้นที่ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และชาวบ้านเป็นเนื้อเดียวกันและสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างกว้างขวาง เช่น
การท่ีเห็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่สามารถบริหารจัดการน้ําท่วมใหญ่ปี  พ.ศ. 2554 แต่ได้เห็น
ท้องถิ่น ประชาสังคมหลายแห่งมีความสามารถ สร้างสรรค์จนถึงขนาดทําคลองประดิษฐ์ได้ ท้องถิ่น
หลายแห่งรักษาตัวเองได้อยู่ 

 
1.3 โครงสร้างภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

โครงสร้ า งภาย ในขององค์ กรปกครองท้ อ งถิ่ น  (Internal structure of local 
governments) ได้แก่ การกําหนดชั้น หรือการกําหนดระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยรวมทั้งประเทศ การกําหนดประเภท ได้แก่ ขนาด พื้นที่ ประชากร ฐานะความเจริญ ความเป็น
เมือง เป็นเขตชนบท ฯลฯ และการจัดระบบความสัมพันธ์ภายในและระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ที่มาของฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาท้องถิ่น ตลอดรวมจนถึงการจัดระบบความสัมพันธ์
ภายในลักษณะต่างๆ  

หากจะพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว พบได้ว่า ในส่วนของโครงสร้างภายนอกขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นของไทย ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างสําคัญเกิดขึ้นในระบบการเมืองการบริหาร
ระดับชาติอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปทางการเมืองโดยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 นี้ได้ส่งผลให้
รัฐสภาของไทยกลายเป็นรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และมีการแยกอํานาจกันอย่างชัดเจน
ในระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายรัฐสภา และการจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นจํานวนมาก 
เพื่อทําหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทั้งปวง รวมทั้งได้มีการขยายสิทธิเสรีภาพทาง
การเมืองให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายรวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการปกครองตนเองที่
เรียกว่าการปกครองท้องถิ่นของประชาชนอีกด้วย 

การปฏิรูปทางการเมืองและการบริหารราชการในระดับชาติดังกล่าวได้สะดุดหยุดลงเนื่อง
ด้วยเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 หลังจากนั้น ได้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 9  

 

2550 ขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบรัฐสภา และการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ฝ่ายรัฐสภาและฝ่ายบริหารไปในบางประการ ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรค 1 
บัญญัติ “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การ
จัดทําบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้
ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ” กระนั้นก็ดี ในส่วนขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
การปกครองท้องถิ่น กล่าวได้ว่า ได้มีการพัฒนาการสืบต่อมา และมีแนวโน้มที่จะทวีความเข้มแข็ง
มากในปัจจุบัน อาทิเช่น การทํางานของบรรดาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
และสิทธิเสรีภาพต่างๆ  ของประชาชนมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่น ได้มีการเปล่ียนแปลงในเชิงของ
โครงสร้างจากระบบการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียว (One tier system) ก่อนปี  พ.ศ. 2540 กลายมา
เป็นระบบการปกครองท้องถิ่นสองชั้น (Two tier system) ในปัจจุบัน ยกเว้นเขตการปกครองที่มี
กฎหมายกําหนดไว้เป็นการพิเศษได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นอกจากน้ี ได้แก่ การปรับ
รูปแบบการบริหารการปกครองภายในองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
สภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งก่อให้เกิดผลอย่างสําคัญต่อโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นไทย 

 
1) ระบบการปกครองท้องถิ่นแบบสองช้ัน (Two Tier System)  

 การจัดรูปแบบและโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยก่อนรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประเทศไทยได้ใช้ระบบการปกครองท้องถิ่นชั้นเดียว (One 
Tier System) มาเป็นเวลานานหลายสิบปี กล่าวคือ องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยก่อนปี พ.ศ. 2540 มี
ด้วยกัน 6 รูปแบบ ได้แก่ เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างมีโครงสร้างและพัฒนาการที่แตกต่างกัน
ออกไป  รวมทั้งการมีพื้นที่การให้บริการของตนเองแบบไม่ซ้อนทับกัน จนกระทั่งภายหลังประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และการประกาศใช้พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจในปี  พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด 
และกลายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน (upper tier) ซึ่งทับซ้อนพื้นที่เทศบาล และพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือกล่าวได้ว่าผลของกฎหมายดังกล่าวทําให้ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นของไทยกลายเป็นระบบสองช้ัน (two tier system)  

 ในที่นี้ พอจะกล่าวสรุปได้ว่า การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันของ
ไทยมีอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ๆ  คือ  
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 (1) รูปแบบทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) อย่างไรก็ตาม สภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ได้แถลงเห็นชอบกับรายงานการปรับโครงสร้างใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบ่งเป็น 2 รูปแบบซ่ึงจะใช้ในปี พ.ศ. 2561 คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิรูปโดยเปล่ียนบทบาทให้เป็นหน่วยงานอํานวยการ สนับสนุน บูรณาการ 
ประสานงานการดําเนินการให้กับเทศบาล เป็นการทํางานในภาพรวมของจังหวัด หรือภารกิจขนาด
ใหญ่ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับเทศบาล พร้อมกําหนดให้ปรับปรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยยกฐานะ อบต. ทั่วประเทศให้เป็นเทศบาล และจัดลําดับชั้นของ
เทศบาล เป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีหน้าที่ในการ
จัดการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นมีความ
เป็นอิสระ มีหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะของตนเอง  

 (2) รูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ
เมืองพัทยา พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 กําหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ มี
อํานาจหน้าที่เทียบเท่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมกับเทศบาล  ในขณะที่เมืองพัทยามีฐานะเป็น
หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก และแม้นว่าจะมีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่
กฎหมายก็ได้กําหนดให้มีอํานาจหน้าที่เทียบเท่ากับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องตราบจนถึงปัจจุบัน ยังก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการจัดโครงสร้างภายในของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น กล่าวคือ กฎหมายได้กําหนดการปกครองท้องถิ่นของไทยทุกรูปแบบมี
โครงสร้างภายในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือรูปแบบสภากับฝ่ายบริหาร (Council – Executive 
Form) ซึ่งมีผลอย่างสําคัญคือการทําให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีการแพร่กระจายและขยายตัวออกไป
อย่างกว้างขวาง 

 
2) การเลือกต้ังท้องถิ่น 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 ส่งผลทําให้
เกิดการแก้ไขกฎหมายปรับปรุงโครงสร้างภายในของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบให้
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ โครงสร้างขององค์กรปกครองท้องถิ่นของไทยทุกรูปแบบจะต้องมี
โครงสร้างภายในเป็นแบบสภา-ฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนต้องมาจากการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญได้เปิดให้ที่มาของฝ่ายบริหารให้มีที่มาได้จากสองทาง คือ (1) มาจากมติของสภา 
และ (2) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ดังนั้น เมื่อกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งได้โดยตรงแล้ว กิจกรรมทางการเมือง และบทบาททางการ
เมืองของนักการเมืองท้องถิ่นจึงมีความคึกคักและมีพลวัตรอย่างมิอาจหลีกเล่ียงไม่ได้ เกิดมีการ



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 11  

 

รวมตัวกันเป็นกลุ่มการเมืองในระดับท้องถิ่นกลุ่มต่างๆ  และมีการเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับ
นักการเมืองและพรรคการเมืองระดับชาติในอีกทางหนึ่งด้วย 

(1) การเลือกตั้งทางอ้อม 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในช่วงสมัยแรกๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง

ก่อนปี  พ.ศ. 2545 มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนจะเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นของตนก่อน หลังจากน้ัน จึงมีการเปิดการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น แล้วจึงมีการเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นลําดับถัดไป 

การเลือกตั้ ง ผู้บริหารท้องถิ่นจากสมาชิกสภาท้องถิ่นดังกล่าวนี้ ฝ่ายบริหารมี
ความสามารถในการรวบรวมเสียงข้างมากจากสภา ฉะนั้นฝ่ายสภาจึงให้การสนับสนุน คือเลือกให้ไป
ทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร และครั้นเมื่อเป็นฝ่ายบริหารแล้ว ก็คงต้องทําเป็นหน้าที่ในลักษณะของการ
แบ่งปันอํานาจ (power-sharing) และแสดงความรับผิดรับชอบ (accountable) ต่อฝ่ายสภา เช่น 
การเปิดให้ฝ่ายสภาต้ังกระทู้ถาม ทําหน้าที่ตรวจสอบ และทําหน้าที่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ จนถึง
ขั้นถอดออกจากตําแหน่งฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

(2) การเลือกตั้งทางตรง 
จากสภาพปัญหาและจุดอ่อนของโครงสร้างที่ผู้บริหารมาจากความเห็นชอบของฝ่ายสภา

ท้องถิ่น เป็นที่กล่าวกันว่า ส่งผลทําให้ฝ่ายบริหารอ่อนแอและในการดําเนินการต่างๆ  ของฝ่าย
บริหารต้องพึ่งพาเสียงข้างมากในสภาอยู่ตลอดเวลา ในช่วงกลางปี  พ.ศ. 2543 ได้มีการเคล่ือนไหว
ให้มีการปรับปรุงที่มาของฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลของการเคลื่อนไหวทําให้ในปี  
พ.ศ. 2543 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2543 กําหนดให้เทศบาล
สามารถทําประชามติสอบถามความต้องการของประชาชนในเทศบาล  

ช่วงปลายปี  พ.ศ. 2546 รัฐสภาได้ผ่านกฎหมาย 3 ฉบับที่กําหนดให้ฝ่ายบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12)  พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546 โดยกฎหมายทั้ง 3 ฉบับเป็นกฎหมายแก้ไข
เพิ่มเติม มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยในประเทศไทย ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม มีฝ่าย
บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเหมือนกันทั่วทั้งประเทศ 

(3) ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ 

หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาถงึลักษณะ
ของสภาท้องถิ่น เพราะสภาท้องถิ่นมีสถานะเป็นองค์ประกอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลักษณะอํานาจของสภาท้องถิ่นจะเป็นตัวกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างสภาท้องถิ่นกับฝ่ายบริหาร 
เพราะถ้าหากสภาท้องถิ่นมีอํานาจมากก็จะทําให้เป็นสภาที่เข้มแข็งและมีบทบาทในการบริหาร
กิจการของท้องถิ่น ขณะที่ฝ่ายบริหารจะมีบทบาทเป็นเพียงฝ่ายธุรการเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม 
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หากสภาท้องถิ่นมีอํานาจน้อย บทบาทในการบริหารท้องถิ่นก็จะไปตกอยู่ที่ฝ่ายบริหารทําให้สภา
ท้องถิ่นมีฐานะเป็นเพียงตรายางหรือสภาที่ปรึกษาเท่านั้น   

ภายหลังการเปล่ียนแปลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฝ่ายบริหารที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงทุกรูปแบบน้ัน นับเป็นการแยกฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
กล่าวคือ สถานะของนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาลต่างฝ่ายต่างมีอํานาจหน้าที่ของตนอย่าง
ชัดเจนและมีที่มาจากประชาชนด้วยกันทั้งคู่  

อย่างไรก็ตาม ในปี  พ.ศ. 2559 ได้มีการดําเนินจัดทําร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากที่ผ่านมากฎหมายเก่ียวกับท้องถิ่นมีหลายฉบับ ทําให้สับสนในการบังคับใช้ เพื่อจะปฏิรูป
การปกครองท้องถิ่นครั้งใหญ่ จึงให้ยกเลิกไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.เทศบาล  พ.ศ. 2496 พ.ร.บ. สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 โดย
รวบรวมมาจัดทําเป็นประมวลกฎหมาย อปท. เพื่อให้เป็นฉบับเดียวมีมาตรฐาน ทั้งนี้ได้กําหนดให้ 
อปท.ใหม่มีโครงสร้างเป็น 2 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาล ซึ่ง อบจ. 
จะเปล่ียนบทบาทเป็นหน่วยงานอํานวยการสนับสนุน บูรณาการ ประสานการดําเนินงานให้กับ
เทศบาล เป็นการทํางานในภาพรวมของจังหวัด หรือภารกิจขนาดใหญ่ที่ไม่ซ้ําซ้อนกับเทศบาล 

สําหรับเทศบาล กําหนดให้ปรับปรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) ให้เป็น
รูปแบบเดียวทั่วประเทศ โดยยกฐานะอบต.ให้เป็นเทศบาล และจัดลําดับชั้นเทศบาลเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ตามจํานวนประชากรในพื้นที่ มีหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น มีความเป็น
อิสระ มีหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะของตนเอง 

และการควบรวมเทศบาลขนาดเล็ก มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ํากว่า 20 ล้านบาท หรือ
มีจํานวนประชากรตํ่ากว่า 7,000 คน เข้าด้วยกัน หรือควบรวมกับเทศบาลอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันใน
อําเภอเดียวกัน ภายในกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ประมวลกฎหมาย อปท. มีผลบังคับใช้ จะทําให้
เทศบาลมีขนาดใหญ่ขึ้น แก้ไขปัญหางบประมาณไม่พอต่อการพัฒนาพื้นที่  เป็นเหตุให้ผู้บริหาร 
อปท. ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. ต่าง ๆ  จะถูกควบรวมด้วย 

 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคลมหาชน 

นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนพิจารณาจากกิจกรรมที่นิติบุคคลดําเนินการและการใช้
อํานาจของนิติบุคคลนั้น  กล่าวคือ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมหาชนจะมีกิจกรรมเป็นการ
บริการสาธารณะและใช้อํานาจปกครอง (สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, 2539) ทั้งนี้ ความสําคัญของ
ความเป็นนิติบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับการกระจายและจัดสรร
อํานาจ เพราะความเป็นนิติบุคคลจะทําให้สิทธิหน้าที่ของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
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แตกต่างจากสิทธิและหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนที่มารวมกัน หรือกล่าวได้ว่า ความเป็นนิติบุคคลทํา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งที่แยกออกจากกลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
ท้องถิ่นนั้น ยิ่งไปกว่านั้น ในแง่ของความสัมพันธ์กับส่วนกลาง ความเป็นนิติบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาพบุคคลที่แยกออกจากส่วนกลาง 
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิหน้าที่เป็นของตนเอง  โดยที่การบริหารราชการ
ส่วนกลางจะไม่มีอํานาจเข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจดังกล่าว ยกเว้นเพียงแต่การควบคุมกํากับให้
การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากน้ี หากจะพิจารณา
จากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะ 10 ปีเศษที่ผ่านมา พบได้ว่า กฎหมาย
ได้ให้อํานาจในการบริหารทรัพยากรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นลําดับอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  อย่างกว้างขวางในกิจกรรมดังต่อไปนี้  

(1) ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การกระจายอํานาจในการจัดทําภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ภารกิจตามกฎหมายแบ่งได้
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในพื้นที่รับผิดชอบ
ของตนเอง  และภารกิจที่กฎหมายเปิดโอกาสให้กับท้องถิ่นสามารถดําเนินการจัดทําได้ หากท้องถิ่น
มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอ  ดังนั้น จํานวนภารกิจที่ท้องถิ่นดําเนินการได้จะเป็นตัวสะท้อน
ถึงระดับของการกระจายอํานาจและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ส่วนกลาง
จะเข้าไปแทรกแซงหรือควบคุมกํากับดูแลเพียงเพื่อให้เป็นไปโดยชอบธรรมตามกฎหมายเท่านั้น 

(2) การคลังท้องถิ่น 
ความเป็นนิติบุคคลมหาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติการคลัง เห็นได้จากการ

ที่กฎหมายได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ  
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ดังน้ัน แม้ว่ารายได้จํานวนหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
จากส่วนกลางในรูปของเงินอุดหนุน แต่เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการบริหารการ
คลังของตนเอง จึงเท่ากับว่าการมีอํานาจบริหารจัดการการคลังของตนเองได้นั้น ก่อให้เกิดความเป็น
อิสระในระดับหนึ่ง เพื่อให้การใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

(3) การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นับเป็นอีกปัจจัยสําคัญประการหน่ึงที่สะท้อนถึง

ระดับความเป็นอิสระและศักยภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะได้รับความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งให้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นของชุมชนท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่นและโดยท้องถิ่น ความเป็นอิสระของการบริหารงานบุคคล
เห็นได้จากการที่สถานภาพของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นบุคลากร
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ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ความสัมพันธ์ด้านการจ้างงานจึงเกิดขึ้นระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้าง และบุคลากรส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ถูกจ้าง อย่างไรก็
ตาม ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไทยยังคงต้องการความเป็นเอกภาพ เพื่อให้กระบวนการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีแบบแผนและมาตรฐาน โดยมีคณะกรรมการกลางที่ประกอบด้วย
ตัวแทนจากทั้งรัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ  

 
 

2. สถานการณ์ของภารกิจด้านอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เนื่องจากการกระจายอํานาจด้านสุขภาพเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในท้องถิ่น จากเดิมที่เคย
รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางก็ถูกปรับเปล่ียนมาให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการบริหารจัดการ ซึ่งในช่วงต้นของ
การถ่ายโอนสถานีอนามัย ถือว่าเป็นการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข ส่วน
กระบวนการทํางานยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องดําเนินการ เช่น  

1. การปรับความเข้าใจเรื่องการกระจายอํานาจ เพราะการกระจายอํานาจคือการให้
พื้นที่บริหารจัดการและตัดสินใจเองได้ บนพื้นฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจไม่เท่ากัน เช่น 
ท้องถิ่นใดที่มีเศรษฐกิจดีกว่าอาจจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรได้มากกว่า 

2. ความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากท้องถิ่นยังเป็นส่วนหน่ึง
ของรัฐ ตราบเท่าที่มีการใช้อํานาจและงบประมาณของรัฐ  

3. ต้องมีการปรับปรุงระบบ ระเบียบต่างๆ  บางกรณี ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้
ดุลพินิจพิจารณาได้  บางกรณีต้องพิจารณาขอบเขตอํานาจ  

กรอบแนวคิดของการท่ีสังคมไทยเม่ือเข้าสู่จุดเริ่มต้นผู้สูงอายุตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2552 และ
ภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ  ที่เกิดขึ้น นโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา
มีความเห็นชอบ อนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามารับโอนภารกิจตามแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2551 – 2554 (มติ ครม.เห็นชอบเม่ือวันที่ 11 มีนาคม 2551) ดังนี้ 
 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ถนนในเขตชุมชนหรือกลุ่มหมู่บ้าน เช่น ผิวจราจร ช่องทาง
จราจรทางเท้าหรือไหล่ทาง ที่จอดรถ  น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนอย่างไม่ขาดแคลน 
น้ําเพื่อการเกษตร มีแหล่งน้ําเพียงพอต่อความต้องการใช้ ไฟฟ้าและความส่องสว่าง ตามแนวถนน 
ทางแยก  พื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความปลอดภัย  

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การเฝ้าระวังโรคประจําถิ่น  การส่งเสริม
อาชีพและรายได้  เช่น การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนา ฝีมือในการประกอบอาชีพ พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดรองรับ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ  อปท.  การพัฒนาการศึกษา เช่น 
จัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การพัฒนาผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ให้มีกิจกรรมและพึ่งตนเองได้ การสร้างความม่ันคงในชีวิต เช่น ด้านสุขภาพ ครอบครัวและการอยู่
อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและเครือข่ายเกื้อหนุน 
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเช่นอาสาสมัคร การบูรณพื้นฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และจิตใจที่ได้รับความ
เสียหายจากภัยพิบัติ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  การส่งเสริม
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น 

5. ด้านการบริการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การรักษา
ความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการกําขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เช่น การรณรงค์
ลดอัตราการเกิดขยะ  การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวมขยะ สถานที่กําจัดขยะ การเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

6. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมวิถีชีวิต ศาสนาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมอันดีงามของครอบครัว 

ทิศทางและอนาคตการกระจายอํานาจทางสุขภาพว่าเป็นทิศทางของโลก ไม่ว่าจะเป็นใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งบางแห่งก็ประสบผลสําเร็จ แต่บางแห่งก็ล้มเหลว 
เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ต้องกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นและมีการถ่ายโอนสถานีอนามัยเพราะ
เป็นพันธะสัญญากับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF)  แม้ว่าการกระจายอํานาจจะไม่ประสบ
ความสําเร็จ ด้วยว่าท้องถิ่นไม่มีเงินจ่าย แต่ก็มีประเทศที่ประสบความสําเร็จ  เช่น อิตาลีทางตอน
เหนือเพราะมีองค์กรชาวบ้านและนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมารวมกลุ่มกัน เพื่อต่อสู้และมีส่วนร่วมกับ
การพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง สอดคล้องกับงานวิจัยปี 1980 ที่พบว่า การกระจายอํานาจที่สําคัญ 
คือ ชุมชนและสังคมท้องถิ่นต้องเข้มแข็งก่อน ในหลาย ๆ  พื้นที่ที่ไม่มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย แต่ 
อบต. ก็สามารถทํางานร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลได้อย่างดี” (นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 
ใน ณัฐนันท์ อิทธิยาภรณ์, 30 กันยายน 2555) 

อย่างไรก็ตาม แต่ละท้องถิ่นมีศักยภาพไม่เท่ากัน  ปัญหาเชิงโครงสร้างหรือระบบ เช่น 
รอยต่อระหว่างระบบบริการสุขภาพ คือกระทรวงสาธารณสุขออกแบบบริการแบบเขตหรือภาค หาก
ตัดกลุ่มปฐมภูมิออกไปจะทําให้มีรอยต่อของระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉิน หากกระทรวง
สาธารณสุขไม่สามารถส่ังการได้การสนับสนุนอาจเข้าไม่ถึง หรือระบบข้อมูลสุขภาพท้องถิ่นจะต้อง
ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของประเทศได้  อปท.  แต่ละแห่งมี
ทรัพยากรไม่เท่ากัน บางแห่งมีขนาดเล็ก งบประมาณน้อย ทําให้เกิดความแตกต่างกันมาก 

อาจสรุปได้ว่าปัญหาและวิธีการเดิมของการกระจายอํานาจให้  อปท. ที่ต้องนํามาแก้ไข 
ได้แก่ 1) ปัญหาการรวมศูนย์อํานาจของส่วนกลาง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง-ภูมิภาค-
ท้องถิ่น 3) โครงสร้างและกลไกการปกครองท้องถิ่นแบบสองชั้น 4) ขนาดขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
คุณภาพและความหลากหลายของบริการสาธารณะโดยท้องถิ่น 5) ข้อวิจารณ์ต่อพัฒนาการ
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ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น 6)  การเลือกตั้งและระบบเลือกตั้งในท้องถิ่น 7) การขาดแคลนรายได้
ของท้องถิ่น และ 8) การกํากับดูแลที่เข้มงวดเกินไป ปัญหาการรวมศูนย์อํานาจของส่วนกลาง  

 
3. บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในงานอนามัย สาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 

อนามัยส่ิงแวดล้อม (Environmental Health) หมายถึง การจัดการและควบคุม
ส่ิงแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์
ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอันจะส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม คือ การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงและควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มี
คุณภาพที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ  และสุขภาพอนามัยอนามัย รวมทั้ง
การดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน การ
ดําเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมจะทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน งาน
อนามัยส่ิงแวดล้อมเป็นงานด้านหนึ่งที่มีส่วนสําคัญมากในการจัดการส่ิงแวดล้อม เนื่องจากเป็นงานที่
มุ่งในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เป็นงานป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้เชื้อโรคและสารที่มีพิษภัยเข้าสู่ตัวมนุษย์ โดยการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกําเนิดของ
เชื้อโรคและสารพิษ ทางผ่านหรือส่ือนําเชื้อโรคและสารพิษ และที่ตัวมนุษย์เองซึ่งเป็นผู้รับเชื้อโรค
และสารพิษ การดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรค 
ประกอบด้วยการสุขาภิบาลที่พักอาศัย สุขาภิบาลอาหารและน้ํา การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
การควบคุมและกําจัดแมลงและสัตว์พาหะนําโรค (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค หลักการ
ควบคุมโรคเบ้ืองต้นสําหรับ SRRT 2554) 

 3.1 การจัดบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
งานอนามัยส่ิงแวดล้อมมีขอบเขต ที่มุ่งจะรักษาคุณภาพของส่ิงแวดล้อม ให้มีคุณภาพที่

เหมาะสม เกื้อกูลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ เป็นงานที่ป้องกันมิให้โรคหรือพิษภัยเข้าสู่มนุษย์ ไม่ว่า
จะเป็นเชื้อโรคหรือสารที่เป็นพิษ องค์การอนามัยโลกได้กําหนดขอบเขตของงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ดังนี้ คือ 

     1. การจัดหานํ้าสะอาด น้ําประปา 
     2. การควบคุมมลพิษทางน้ํา ซึ่งหมายถึง การป้องกันรักษาแหล่งน้ําต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ

เป็น ห้วย หนอง คลองบึง แม่น้ําต่าง ๆ  ตลอดจนนํ้าใต้ดิน ไม่ให้คุณภาพเส่ือมโทรมลงจนเกิดเป็น
มลพิษ และเกิดผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 

     3. การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสียที่มีลักษณะเป็นของแข็ง ซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะเช้ือโรคและพาหะนําโรค การจัดการน้ีรวมถึงการเก็บ การขนถ่ายและการกําจัดที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ของเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น  

     4. การควบคุมสัตว์อาร์โทรพอดและสัตว์แทะ สัตว์อาร์โทรพอดและสัตว์แทะ ต่างเป็น
พาหะนําโรคร้ายแรงหลายอย่างมาสู่คน และยังเป็นต้นเหตุทําให้เกิดเหตุรําคาญและทําลาย 
ทรัพย์สิน โรคสําคัญ ๆ  ที่เห็นได้ชัด เช่น อหิวาตกโรค ไข้มาลาเรีย เป็นต้น 
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     5. มลพิษของดิน มักจะเกิดขึ้นจากการทิ้งส่ิงสกปรกต่าง ๆ  ลงสู่พื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะของขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเน่าเสีย ของทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําให้เกิดความ
สกปรกบนพื้นดิน และเมื่อความสกปรกมีมากขึ้น ก็กลายเป็นมลพิษของดินทําให้เกิดผลเสียต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ เกิดโรคภัยไข้เจ็บ การควบคุมการทิ้งส่ิงต่าง ๆ  เหล่านี้ 

     6. การสุขาภิบาลอาหาร เช้ือโรคต่าง ๆ  และสารพิษหลาย ๆ  อย่างสามารถที่จะเข้าสู่
ร่างกายมนุษย์ได้โดยทางอาหาร การสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจําเป็นในหลาย ๆ  ส่วน เช่น ส่ิงที่จะ
ใช้ปรุงอาหาร การปรุงอาหาร การเก็บรักษา ผู้สัมผัสอาหารและอื่น ๆ  และที่สําคัญอย่างยิ่งอีก
ประการหน่ึง คือ การให้ความรู้ต่อผู้บริโภคอีกด้วย 

     7. การควบคุมมลพิษทางอากาศ และส่ิงแปลกปลอมเข้าสู่อากาศในปริมาณมากจน
ก่อให้เกิดเป็นพิษภัยต่อคน สัตว์พืช 

     8. การป้องกันอันตรายจากรังสี ที่นําใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทุกทางเช่น ทางการ
เกษตรกรรม ทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งรังสีต่าง ๆ  เหล่านี้ ถ้าไม่ได้มีการป้องกัน
และควบคุมอย่างรัดกุมแล้ว ก็จะทําให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน 

     9. อาชีวอนามัย เป็นการจัดการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมในการทํางานให้ดีเหมาะสม 
ตลอดจนการดูแลป้องกันรักษาสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพและอื่น ๆ  มีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งและต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

     10. การควบคุมมลพิษทางเสียง การควบคุมมิให้เกิดมีเสียงดังมาก หรือเกิดเสียงดังเป็น
เวลายาวนาน จนเกิดเป็นของเสียต่อสุขภาพอนามัย 

     11. ที่อยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อม การจัดให้ที่อยู่อาศัยและจัดส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ  ให้ถูก
สุขลักษณะอันทําให้มีสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตดี 

     12. การวางผังเมือง การจัดให้ส่วนต่าง ๆ  ของเมืองให้ถูกต้องเป็นสัดส่วน เช่น ย่าน
ธุรกิจ ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่พักอาศัย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และความ
สะดวกสบายต่าง ๆ  ด้วย เช่น การจราจรที่ไม่ติดขัด 

     13. งานอนามัยส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม 
     14. การป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ  
     15. การสุขาภิบาลของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่พักผ่อนและส่ิงที่ใช้เพื่อการ

พักผ่อนหย่อนใจ จะต้องมีคุณลักษณะคุณภาพที่จะส่งเสริมให้สุขภาพอนามัยดี มิใช่เป็นการทําให้
สุขภาพอนามัยเส่ือมโทรม หรือเป็นแหล่งแพร่กระจายโรค  

     16. การดําเนินงานสุขาภิบาลเม่ือเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ และการอพยพ
ย้ายถิ่นของประชากร 

     17. มาตรการป้องกันเพื่อให้ส่ิงแวดล้อมโดยทั่วไปปราศจากความเส่ียง หรืออันตราย 
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณสุขให้กับ

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อส่งเสริมการดํารงชีวิตที่ดีและสุขภาวะของประชาชน โดย  อปท.  
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จะต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของปัจจัยกําหนดสุขภาพ และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชนโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีดังนี้  

1. การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ  ที่จะดําเนินการในชุมชน ซึ่ง  อปท.  สามารถนําเอากระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่ผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนและ  อปท.  ได้นําไปปรับปรุงโครงการ หรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพให้น้อย
ที่สุดและเกิดผลประโยชน์ต่อสุขภาพจากการดําเนินการตามแผนพัฒนาให้มากที่สุด สําหรับโครงการ
หรือกิจกรรมใดๆ  ที่จะต้องได้รับการอนุญาตจาก  อปท.  ก่อนการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น โรงแรม หอพัก เป็นต้น 
ก่อนที่  อปท.  จะอนุญาตโครงการดังกล่าวจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนในท้องถิ่น
รับทราบและแสดงความคิดเห็นด้วย  นอกจากนี้ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทําการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียก่อน ดังนั้น ในลักษณะโครงการหรือกิจการกลุ่มนี้ อปท. ก็มีบทบาทอํานาจหน้าที่ใน
ฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กล่าวคือ ร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในกระบวนการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ  รวมทั้งติดตาม/เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และติดตาม
ตรวจสอบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ ภายหลังจากโครงการได้ดําเนินการแล้ว 

2. จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เมื่อมีกรณีที่จะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประชาชนมีสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลจาก อปท.  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดประชาชน ดังนั้น  อปท.  จึงมีความจําเป็นที่ต้องประยุกต์ใช้กระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ในการดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนผู้
ร้องเรียนหรือผู้ได้รับผลกระทบ 

3. การกระทําที่ก่อเหตุรําคาญในชุมชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หมวดเหตุรําคาญ ประชาชนมีสิทธิที่จะร้องขอให้ อปท. ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญ ดังนั้น  
อปท. จึงมีความจําเป็นที่ต้องประยุกต์ใช้กระบวนการ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ในการ
ดําเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะต้องเปิดเผยต่อประชาชนผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้ง
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการระงับเหตุรําคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนต่อไป    

4. ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อปท.  มีบทบาท อํานาจ หน้าที่ ในการ
ออกข้อกําหนดท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต การตรวจตราดูแลและออกคําส่ังให้ปรับปรุง/แก้ไข พักใช้/
หยุด เพิกถอน กิจการต่างๆ   ที่อาจเป็นแหล่งกําเนิดของส่ิงคุกคามสุขภาพในชุมชน เพื่อปกป้อง
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คุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากส่ิงคุกคามสุขภาพ ดังนั้น  อปท.  สามารถนํากระบวนการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานจะเป็นข้อมูลสนับสนุนการออก
ข้อกําหนดท้องถิ่นและการดําเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5. สําหรับประเภท/ขนาดโครงการ ที่กฎหมายกําหนดให้มีการจัดทํารายงาน การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะต้องทํา การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้วย หากโครงการ
ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท.  ซึ่ง อปท.  จะเกี่ยวข้องในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ จึงมีบทบาทหน้าที่เข้าร่วม ในกรณีที่เจ้าของโครงการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามแนวทางที่กําหนดโดยสํานักวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา และร่างรายงาน การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้เมื่อโครงการน้ันผ่านการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และ อนุญาตให้ดําเนินโครงการแล้ว  อปท.  ก็มีบทบาทในการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม 
เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพของประชาชนจากโครงการน้ัน นอกจากน้ีโครงการบางประเภทอาจมีการ
พิจารราระดับจังหวัด และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  อปท.  ผู้แทนจาก  อปท.  อาจได้รับการ
แต่งตั้งให้ร่วมอยู่ในคณะผู้ชํานาญการ เพื่อพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ 
เมื่อโครงการดําเนินการแล้ว  อปท.  ก็มีบทบาทหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของ
เจ้าของโครงการว่ามีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพทางลบ ที่
กําหนดไว้ในรายงาน หรือไม่ อย่างไร 

6. บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานอนุญาต โครงการบางประเภท ซึ่ง
ต้องจัดทํารายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ก่อนการขออนุญาตโครงการ เช่น โครงการ
ด้านที่พักอาศัย อปท. ก็มีบทบาทในฐานะหน่วยงานอนุญาต ซึ่ง  อปท.  ก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ใน
การติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการตามมาตรการต่างๆ     

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเจ้าของโครงการท่ีต้องจัดทํารายงาน การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม อปท.  มีความจําเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาในการจัดทํารายงาน การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะต้องทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพด้วย โดยที่ปรึกษา
จะต้องเป็นบริษัทที่ปรึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต จากสํานัก
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นผู้ทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดังนั้น  อปท.  ที่จะทําการจ้างที่ปรึกษา จําเป็นต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การจัดทํารายละเอียดข้อกําหนดงาน (Term of Reference: TOR) และจัดทํา TOR เพื่อ
ประกอบการว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทํารายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ใน
กระบวนการตัดสินใจและประเมินความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามกฎบัตร และ
ให้ความสําคัญกับกลุ่มที่มีความอ่อนไหว  

9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการพัฒนาสุขภาวะ
ของประชาชนในท้องถิ่น จึงสามารถประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือ
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พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อันส่งผลให้สามารถปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากส่ิง
คุกคามสุขภาพต่างๆ เช่น การพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการลดการใช้สารเคมีทางเกษตรโดยการ
ประยุกต์ใช้ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   

 
3.2 การพฒันาระบบบริการงานอนามัยสิง่แวดล้อมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
การประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศ 

(Environmental Health  Accreditation: EHA) หมายถึง เป็นกลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบทั้งองค์กร ทําให้องค์กร
เกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการรับรองพื้นที่ 

 

  
ภาพ บันทึกความร่วมมือที่จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ระหว่างกรมอนามัย กรมควบคุม
มลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่มา เอกสารเผยแพร่ 

 
ภาพข้างต้น เป็นการบันทึกความร่วมมือที่จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ระหว่าง

กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวคือ ด้วยกรมอนามัย กรม
ควบคุมมลพิษและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมภายใต้แผนยุทธศาสตร์อนามัย
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ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2555– 2559 ที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยที่สามหน่วยงานได้ร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบงานอนามัยส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน และจัดบริการคุณภาพ
แก่ประชาชน 

ระบบที่รับรองหรอืIssue 
1)  EHA 1000 คือ  ระบบสุขาภิบาลอาหาร 
2)  EHA 2000 คือ  ระบบคุณภาพนํ้าบริโภค 
3) EHA 3000 คือ  ระบบส่ิงปฏิกูล 
4) EHA 4000 คือ  ระบบมูลฝอย 
5) EHA 5000 คือ  ระบบกจิการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 
6) EHA 6000 คือ  ระบบเหตุรําคาญ 
7) EHA 7000 คือ  ระบบภัยพิบตัิและสาธารณภัย 
8) EHA 8000 คือ  ระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
9) EHA 9000 คือ  ระบบกฎหมายสาธารณสุข 

 
ตัวอย่างระบบรับรองยอ่ย 

1) EHA 4000 คือระบบการจดัการมูลฝอย 
2) EHA 4001 คือระบบมูลฝอยทั่วไป 
3) EHA 4002 คือระบบมูลฝอยตดิเช้ือ 
4) EHA 4003 คือระบบมูลฝอยอนัตราย 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ จํานวน 200 แห่ง (เทศบาลนครและเทศบาลเมือง 

100%  สําหรับเทศบาลตําบล  และ อบต. ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ) เทศบาลนครจํานวน 30 แห่ง 
เทศบาลเมือง จํานวน 172 กระจายอยู่ในแต่ละศูนย์อนามัย 

 
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2554) 
การกระจายอํานาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกฎหมายเทศบาล

กฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลและกฎหมายเขตปกครองพิเศษของกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยาซึ่งอํานาจหน้าที่โดยรวมจะเป็นเรื่องการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเป็นสําคัญ และด้วยกรม
อนามัยในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจึงต้องบริหารงานโดยอาศัยพระราชบญัญตักิาร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ .ศ. 2550 ดังนั้นเพื่อตอบสนองตามมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายการกระจายอํานาจดังกล่าว กรมอนามัยจึงต้องปรับปรุงกระบวนการ
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ทํางานมาเป็นองค์กรวิชาการพัฒนาระบบการรับรองการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
เฉพาะงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ในการน้ีกรมอนามัยจึงได้จัดทําคู่มือการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานและการประเมินกระบวนการทํางานให้มีคุณภาพต่อไป เนื่องจากในหลายประเทศที่
พัฒนาแล้วได้มีการนําระบบคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาระบบราชการไทยที่
ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานไปสู่ระดับมาตรฐานสากลที่
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 

เนื่องจากงานอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศได้กระจายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
อาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ต่อมาปรับเปล่ียนในปี พ.ศ. 2535 และ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2550 มีอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งเน้นการคุ้มครองงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่นเป็นสําคัญพร้อมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งหากจะพิจารณาแยก
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม พบว่า มีทั้ง
บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  การตรวจสอบและ
พัฒนาด้านการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่
เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการร้านแต่งผม–เสริมสวย  สถานที่จําหน่ายอาหาร
สะสมอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารควบคุมกําจัดของเสียและส่ิงโสโครกต่างๆ เช่น ขยะ น้ําเสีย  
เป็นต้น  ทั้งน้ีเพื่อสุขภาวะของร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอันจะ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมที่ดีในท้องถิ่น 

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงระบบการทํางานอนามัยส่ิงแวดล้อม
และยกระดับการบริหารจัดการโดยนําเทคนิคและเครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพือ่ใหร้ะบบ
บริการเกิดความย่ังยืนดังน้ันการยกระดับคุณภาพการบริการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมของหน่วยงาน
และการรับรองมาตรฐานท้องถิ่นจําเป็นที่กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขต้องกําหนดเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําไปใช้  
ขณะเดียวกัน อปท. ต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการได้รับบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่มี
คุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสังคมที่ดี สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่จะทําให้สังคมน่าอยู่ 

 
3.2.1 ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอ้มสาํหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
การปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ

หน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากลเกณฑ์  มีหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
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อนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้พัฒนาจากเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เป็นการนําหลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
ไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย
และการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทย ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเองและเป็นแนวทางในคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐจัดทําขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก (Core Value) 11 ประการดังนี้ 

1. การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ 
3. การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล 
4. การให้ความสําคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. ความคล่องตัว 
6. การมุ่งเน้นอนาคต 
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
11. มุมมองในเชิงระบบ 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม คือ 
ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการปฏิบตัริาชการทีมุ่ง่เนน้ใหก้ารนําองค์กร
เป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล
สารสนเทศอย่างแท้จริงและทํางานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นสําคัญ โดยมีเป้าประสงค์หลักโดยรวม เพื่อ
จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมจนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (EHA) จาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การรับรอง เช่น กรมอนามัย เป็นต้น 

 
3.2.2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ก. 

ลักษณะสําคัญขององค์กร และ ข. เกณฑ์คุณภาพการบริหารงานอนามัยส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 
ก. ลักษณะสําคัญขององค์กร 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 24  

 

ทั้งนี้ งานสําคัญพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล
ประชาชนตามภารกิจที่กฎหมายกําหนดทั้งกฎหมายกระจายอํานาจ กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและกฎหมายการสาธารณสุข ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องมีงานด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมที่แบ่งเป็นระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับก้าวหน้า ซึ่งทั้ง 3 ระดับข้างต้นเป็น
เกณฑ์ที่กรมอนามัยใช้ในการประเมินการรับรองคุณภาพด้านผลลัพธ์ ดังนี้ 

• งานอนามัยส่ิงแวดล้อมระดับพื้นฐานประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมายการ
สุขาภิบาลอาหารการควบคุมนํ้าบริโภคการจัดการมูลฝอยและการจัดการส่ิงปฏิกูล 

• งานอนามัยส่ิงแวดล้อมระดับกลางประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมายการสุขาภิบาล
อาหารการควบคุมนํ้าบริโภคการจัดการมูลฝอยการจัดการส่ิงปฏิกูลการจัดการกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพการจัดการเหตุรําคาญและการรองรับภัยฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ

• งานอนามัยส่ิงแวดล้อมระดับก้าวหน้าประกอบด้วยการบังคับใช้กฎหมายการ
สุขาภิบาลอาหาร การควบคุมนํ้าบริโภค การจัดการมูลฝอย การจัดการส่ิงปฏิกูล การจัดการกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการจัดการเหตุรําคาญการรองรับภัยฉุกเฉินและภัยพิบัติ การจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยอันตรายและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

 การดําเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะผ่านโครงสร้างของ
สํานักหรือกองหรืองานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมของกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตําบลในระดับต่างๆ โดยมีงานหลักๆ  2 งานคืองานสาธารณสุขและงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

 
ข. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ใน

แต่ละหมวดซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและ
เกณฑ์ในแต่ละหมวดจะมีความเช่ือมโยงกันระหว่างหมวดต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหาร
จัดการที่ดีต้องมีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างเป็นระบบซึ่งเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย 7 หมวดคือ 

หมวด 1 การนําองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถกําหนดทิศทางกํากับดูแลตนเองที่ดีมี
การส่ือสารทบทวนและพัฒนาระบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมและดําเนินการอย่างมีจริยธรรม 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศและความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งมีระบบการถ่ายทอดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 

หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้องค์กรมี
ระบบการเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมมี
ช่องทางการส่ือสารและมีการวัดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของผู้รบับรกิารและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย 
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
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หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้เพื่อให้องค์กรมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่สามารถวัดวิเคราะห์ผลงานเพื่อรองรับการตัดสินใจด้านบริหาร
และการปรับปรุงพัฒนาระบบงานในหมวดต่างๆ  รวมทั้งมีการจัดการความรู้  สนับสนุนยุทธศาสตร์ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลเพื่อให้องค์กรมีระบบงานและระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กรและสามารถสร้างความก้าวหน้า และ
ตอบสนองความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรได้ 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการเพื่อให้องค์กรมีกระบวนงานหรือสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ขององค์กรและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
รวมถึงกระบวนการสนับสนุนด้วย 

หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นการประเมินผล
สัมฤทธิ์ขององค์กรอันเกิดจากการพัฒนาคุณภาพจากหมวดต่างๆ ข้างต้นโดยจะประเมินผลเป็น 4 
มิติ คือ มิติประสิทธิผล  (ผลการดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม) มิติคุณภาพบริการ มิติ
ประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายได้เป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่เป็นกระบวนการและส่วนที่เป็นผลผลิตและผลลัพธ์ 

หมวด 1 การนําองค์กร 
การนําองค์กรหมายถึงผู้บริหารองค์กรต้องกําหนดทิศทางที่ชัดเจนเพ่ือเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากรประกอบด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมเป้าประสงค์ระยะส้ัน
และระยะยาวหรือผลการดําเนินงานที่องค์กรคาดหวังมีการกํากับดูแลองค์กรที่ดีการส่ือสารการ
ทบทวนผลการดําเนินงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมและดําเนินการอย่างมีจริยธรรม 

การนําองค์กรจึงเป็นการอธิบายบทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
สามารถกําหนดทิศทางที่จะดําเนินการได้จริงในทางปฏิบัติและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน มีการกําหนดนโยบายและวิธีการในการกํากับดูแลองค์กรที่ดี เช่น กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กรรวมถึงมีการส่ือสารสู่
บุคลากรเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินการให้บรรลุผลตามทิศทางที่กําหนด มีการกําหนด
ระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานสําหรับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานและ
กําหนดวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบให้หมดไปหรือลดลง  มีการดําเนินการ
อย่างมีจริยธรรม ซึ่งคือการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ดีงามทั้งการกระทํา การพูด และการ
ส่ือสารทางความคิด โดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชน เช่น แสดงความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ มีการบริหารความเส่ียง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า มีความตระหนักที่
ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 

ประเด็นสําคัญของการนําและการกํากับดูแลองค์กรที่ดี ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยส่ิงแวดล้อม คือ การมีวิสัยทัศน์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม การมีนโยบายสาธารณะด้านอนามัย
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ส่ิงแวดล้อม การตอบสนองความต้องการของประชาชน การส่ือสารถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการดูแลกํากับองค์กร 

 
วิธีการและเกณฑ์การพิจารณาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. วิธีการและเกณฑ์การพิจารณาการพัฒนาคุณภาพระบบบรกิารอนามัยส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นการนําองค์กร (ผู้บริหาร) มีรายละเอียด ดังนี ้
วิธีการ เกณฑ์การพจิารณา 

1. อปท./ผู้บรหิารต้องมกีารกาํหนดทิศ
ทางการดาํเนนิงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่
ชัดเจน ครอบคลุมในเรือ่งวิสัยทศัน์ค่านิยม 
เป้าประสงค์ หรอืผลการดําเนินการที่คาดหวัง
ขององค์กร โดยมุ่งเนน้ผู้รับบรกิารและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้งมกีารส่ือสารเพื่อถา่ยทอด
ทิศทางดงักล่าว สู่บุคลากรเพื่อให้เกดิการรบัรู้
ความเขา้ใจและการนําไปปฏิบัตขิองบุคลากร 
อันจะส่งผลใหก้ารดําเนนิการบรรลุผลตาม
เป้าประสงค์ทีต่ัง้ไว ้

1.1 มีการกาํหนดวิสัยทัศน ์ค่านิยม 
เป้าประสงค์ หรอืผลการดําเนินการที่
คาดหวงัขององค์กรด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

1.2 มีการส่ือสารนโยบายและทศิทางการ
ดําเนนิงานสู่การปฏิบัติ 

1.3 มีการตดิตามและประเมินผลการรับรู้
และเขา้ใจทิศทาง และการส่ือสารเกีย่วกับ
วิสัยทัศน ์ค่านิยม เป้าประสงค์ หรอืผลการ
ดําเนนิการที่คาดหวังขององค์กรด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

1.4 มีการทบทวนความสอดคล้องของทิศ
ทางการดาํเนนิงานกบัวิสัยทัศน ์พันธกิจ 
และความคาดหวังขององค์กร 

2. อปท./ผู้บรหิารต้องกาํหนดตวัชี้วัดที่
สําคัญด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและระบบการ
กํากบัตดิตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
นําไปใช้ในการปรับปรงุการดําเนนิงานของ 
อปท. ให้ดขีึ้น 

 

2.1 มีการกาํหนดตัวชีว้ัดที่สําคัญ ด้าน
อนามยัส่ิงแวดล้อมและแผนการประเมินผล
การปฏิบัตงิาน 

2.2 มีรายงานผลการประเมินและทบทวน
การปฏิบัตงิานเพื่อการปรับปรงุให้ผลการ
ดําเนนิงานดขีึ้น 

3. อปท. /ผู้บริหารต้องมกีารกาํหนดนโยบาย
ในการกํากับดูแลองค์กรทีด่ ีที่ตอบสนองหรือ
เป็นประโยชน์ 4 ด้านด้านรัฐ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม ด้านผู้รับบรกิาร ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ด้านองค์กรและด้านผู้ปฏิบตัิงานโดยมี
มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายดังกล่าว 
รวมถงึกําหนดนโยบายการจดัการผลกระทบ

3.1 มีนโยบาย/แผนงาน/โครงการ/วิธีการ
เพื่อส่งเสรมิให้มกีารนํา การกาํกบัดูแล
องค์กรทีด่ ีไปสู่การปฏิบัตทิี่ครอบคลุมดา้น
รัฐ สังคม ส่ิงแวดล้อมด้านผู้รบับรกิาร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กรและด้าน
ผู้ปฏิบัติงานครบทัง้ 4 ด้าน รวมถงึการ
จัดการผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึน้จากการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
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วิธีการ เกณฑ์การพจิารณา 
ทางลบทีเ่กดิขึ้นจากการปฏิบัตงิานขององค์กร
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมซึง่ส่งผลต่อชุมชน 

3.2 มีการรายงานและทบทวนผลการ
ดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ/วิธีการ
การกํากบัดูแลองค์กรที่ดีและการจดัการ
ผลกระทบทางลบเพ่ือจดัทําเป็นข้อเสนอใน
การปรับปรงุตอ่ไป 

4. อปท. ต้องจัดให้มรีะบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1 มีการจดัทาํแผนภาพของกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

4.2 มีการรายงานผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และมีการปรับปรุงพัฒนา 

 
หมวด 2 การวางแผนยทุธศาสตร์ 
การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการตรวจประเมินว่า องค์กรมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตาม

เป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมของประเทศและความต้องการของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งมีระบบการถ่ายทอดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ โดยการตรวจประเมิน
วิธีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่จัดทําไว้เพื่อนําไปปฏิบัติและการวัดผลความก้าวหน้า 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีควรครอบคลุม 4 ขั้นตอนสําคัญคือ 
1. การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
2. การกําหนดทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การกําหนดยุทธศาสตร์ 
4. การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวางแผนยุทธศาสตร์คือกระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจําปีและเพื่อให้เห็นกระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน จึงต้องมีการจัดทําแผนภาพ (Flowchart) ของกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการเป็น
ลายลักษณ์อักษรจัดทําแผนยุทธศาสตร์ต้องวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลการดําเนินงานที่ผ่านมาความเส่ียงใน
ด้านต่างๆ กฎหมายระเบียบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เช่น จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปัจจัยภายในต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผล
ต่อกระบวนการปฏิบัติงานในการดําเนินการให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้ปจัจยั
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ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องบรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ โดยแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุม
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล (หมวด 5) แผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นต้องมีการส่ือสารไปยัง
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายลงสู่ระดับบุคคลและต้องจัดทํารายละเอียด
โครงการ เพื่อใช้ในการติดตามผลการดําเนินงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ได้สําเร็จ ซึ่งประกอบด้วยระยะเวลา ผู้รับผิดชอบการจัดสรรทรัพยากรให้แก่แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  และมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง เพื่อรองรับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ 
การวางแผนยุทธศาสตร์โดยท้องถิ่นมีวิธีการ และเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

 
วิธีการ เกณฑ์การพจิารณา 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งมี
การจดัทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและ
แผนปฏิบัตริาชการประจําปีด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมพร้อมกําหนดขัน้ตอน/กิจกรรม
และกรอบเวลาที่เหมาะสมในการจัดทํา
แผน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีาร
จัดทาํแผนโดยนําปัจจยัภายในภายนอกที่
สําคัญมาประกอบการวิเคราะห์จดัทํา
แผนปฏิบัตริาชการ (4 ปีและ 1 ปี) 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ้งมี
การวางแผนกลยุทธด์้านการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตริาชการ (4 ปีและ 1 ปี) 

1.1 มีการจดัทาํแผนปฏิบัตริาชการ (4 ปีและ 1 
ปี) และแผนภาพ (Flow chart) 

 
2.1 มีกระบวนการรวบรวมและวเิคราะหข์้อมูล

ที่เป็นปจัจยัภายในภายนอกมาใช้ในการจดัทําแผน
ประกอบดว้ยขอ้มูลวิสัยทัศนพ์ันธกจิความตอ้งการ
ของผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
ปัจจัยทีเ่ป็นความเส่ียงที่ทําให้ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
3.1 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน

อนามยัส่ิงแวดล้อม และมีการทบทวนให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัตริาชการ (4 ปีและ 1 ปี) 

4. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต้องมกีารส่ือสารและทําความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติงานตามแผนให้กับบุคลากร 
ครอบคลุมตวัชี้วดัของแผนและเป้าหมาย
ระดบัองค์กรสู่บคุคลรวมถึงกําหนดแนว
ทางการประเมินผลสําเรจ็ตามตวัชี้วัดและ
เป้าหมายที่ชดัเจน 

 
 

4.1 มีช่องทางการส่ือสารและสร้างความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามแผน 

4.2 มีการถา่ยทอดตัวชี้วดัและเป้าหมายสู่
หน่วยงานปฏิบัติโดยจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ีและการมอบหมายงานรายบุคคล 

4.3 มีรายงานผลการดาํเนนิงานตามตัวชี้วดั
และเป้าหมายตามทีก่ําหนดและสรุปประเมินผล
ประจําป ี

4.4 มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรงุการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
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วิธีการ เกณฑ์การพจิารณา 
5. อปท. ต้องมีการวิเคราะห์ความเส่ียง

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการที่
สําคัญด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เช่น 
มาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organization of the Tread 
Way Commission) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สําคัญเกี่ยวกบัการวเิคราะห์และการ
รายงานความเส่ียง 

 
5.1 มีการจดัทาํแผนบรหิารความเส่ียงของ

โครงการที่สําคัญอยา่งน้อย 1 โครงการ/ปี 
5.2 รายงานสรปุผลการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเส่ียง 

 
หมวด 3 การใหค้วามสําคญักับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม) เป็น

การตรวจประเมินว่าองค์กรมีระบบการเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการส่ือสารแบบ 2 ทางและมีการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยอธิบายการกําหนดความต้องการการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อให้การบริการตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 4 การวดัวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศที่สามารถวัดวิเคราะห์ผลงานเพื่อรองรับการตัดสินใจด้านบริหารและการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานในหมวดต่างๆ รวมทั้งมีการจัดการความรู้ (KM) สนับสนุนยุทธศาสตร์โดยมีวิธีการเลือก
รวบรวมใช้ข้อมูลสารสนเทศสําหรับการวัดผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการวาง
แผนการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในทุกระดับได้รับทราบถึงผลการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล เพื่อทําให้ระบบข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานได้ทันที เมื่อต้องการ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศจะต้องได้รับการดูแลบํารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและมีแผนการ
จัดการความรู้และปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลเป็นการตรวจประเมินว่าระบบงานและระบบการเรียนรู้ของ

บุคลากรและการสร้างแรงจูงใจช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไป
ในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กรรวมทั้งการตรวจและใส่ใจการ
สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานซ่ึงนําไปสู่ผลการดําเนินงานที่เป็นเลิศและความ
เจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 
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การจัดการกระบวนการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมเป็นการประเมินกระบวนการบรกิารดา้น
อนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพื่อกําหนดกระบวนการบริการด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมที่สําคัญสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบและสนอง
ต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ 

1. การออกแบบกระบวนการโดยเริ่มจากการกําหนดกระบวนการบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมที่สําคัญซึ่งพิจารณาจากการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของประชาชนนโยบาย
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ หลังจากได้
ข้อกําหนดแล้วจะนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป  การ
ออกแบบรวมถึงการออกแบบใหม่ของกระบวนการทํางานเดิม เพื่อปรับปรุงระบบงานให้ดีขึ้น 
นอกจากการออกแบบกระบวนการปกติแล้ว ต้องจัดทําระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งต้องคํานึงถึงการป้องกันการจัดการความต่อเนื่องของการดําเนินการและการฟืน้ฟใูห้
กลับคืนสู่สภาพเดิม 

2. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการเริ่มจากขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเป็นส่วนหน่ึงของการนํากระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามข้อกําหนดที่สําคัญ ซึ่ง
เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงมิให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการทํางาน ซึ่งการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอาจจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน 
คู่มือการปฏิบัติงานควรประกอบด้วยรายการของการปฏิบัติงาน (work flow) และมาตรฐาน
คุณภาพงาน (มาตรฐานคุณภาพงานหมายถึงข้อกําหนดในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ) และมีการถ่ายทอดให้บุคลากรสามารถนําไปปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนด รวมทั้งจะต้อง
มีการติดตามประเมินผล การนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเป็นระบบ เมื่อนําไปใช้ได้ระยะ
หนึ่งแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเป็นการบริหารงานตามแนวคิดของวงจร P-D-C-A หรือ 
Plan-Do-Check-Act ซึ่งเป็นวงจรของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักการพื้นฐานของการ
พัฒนาเพื่อให้ผลการดําเนินงานดีขึ้นป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน การปรับปรุงกระบวนการอาจอธิบายเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1) ระบุหรือค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหรือโอกาสในการปรับปรุงต่างๆ  
2) กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงงานให้ชัดเจน ทั้งในระดับกิจกรรม

โครงการและระบบงาน 
3) จัดทีมงานปรับปรุงระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจน 
4) จัดทําแผนงานและโครงการ ระบุกิจกรรมและกรอบเวลาการดําเนินการ และเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5) ดําเนินการตามแผนงานและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดเป็นระยะ 
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ 
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการเป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ ดังนี้ 
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1) มิติด้านประสิทธิผล การตรวจประเมินผลลัพธ์ของประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ตามคู่มือการพัฒนาระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ การตรวจประเมินผลลัพธ์ของผลการดําเนินการด้านการ
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงให้เห็นว่าทําให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียพึงพอใจด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

3) มิติด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการตามมาตรฐานระยะเวลาของกระบวนการ
จัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและการบริหารความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร ตรวจประเมินผลลัพธ์ เรื่องการพัฒนาองค์กรด้านทรัพยากร
บุคคล ด้านระบบฐานข้อมูลและด้านการจัดการความรู้เรื่องอนามัยส่ิงแวดล้อมและดําเนินโครงการ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้
และรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมผลลัพธ์ที่ได้
เป็นการบูรณาการ 
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บทที ่2 
 

หลักการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     เมือ่ศึกษาบทที ่2 จบแล้ว ผู้เรยีนสามารถ  

1. อธิบายความหมาย ประเภท และองค์ประกอบของการปกครองส่วนทอ้งถิ่นได ้
2. อธิบายรูปแบบของการปกครองส่วนทอ้งถิ่นได ้
3. เปรยีบเทยีบบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได ้

 
1. ความหมาย ประเภท องค์ประกอบ ของการปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

การปกครองส่วนท้องถิ่น คือหน่วยงานปกครองท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
รูปแบบหน่ึง โดยทั่วไปจะเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ  เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปทํา
หน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ง (เรียกว่า
การเลือกตั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมตามลําดับ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจอิสระ 
(autonomy) ในการบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายกาํหนด 

กลไกในการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพตลอดระยะเวลา 
30 ปีที่ผ่านมา ทั้งอัตราการเกิดและอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ต่างก็มีแนวโน้มลดลงอย่าง
รวดเร็วในทุกประเทศทั่วโลก (Johnson and Stout, 1999) ด้วยเหตุนี้จึงก่อให้เกิดความตื่นตัวของ
นักวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ทรัพยากรของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อระบบสาธารณสุข การกระจายอํานาจในการตัดสินใจและการถ่ายโอนภารกิจ
หน้าที่ด้านสุขภาพอนามัยไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการยอมรับว่าเป็น
เครื่องมือเชิงนโยบายที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิผลประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และคุณภาพของ
การให้บริการด้านสาธารณสุข (Bergman, 1998; Bossert, 1998)  

กระบวนการกระจายอํานาจซ่ึงแม้นักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ (Rondinelli, 1984; 1990; Ferguson and Chandrasekharan, 2012) ได้แก่ 

1. Deconcentration หมายถึง การแบ่งอํานาจการตัดสินใจเชิงบริหารและการเงินการ
คลังไปยังหน่วยงานในสังกัดภาครัฐส่วนกลางในพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากเมืองหลวง โดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางในเขตภูมิภาคยังคงต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยงานส่วนกลางในเมืองหลวง
เช่นเดิม โดยทั่วไป มักเป็นการจัดตั้งหน่วยงานซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางในระดบั
ภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  ด้วยเหตุนี้จึงไม่ถือว่า Deconcentration เป็นการถ่ายโอนอํานาจและ
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บทบาทหน้าที่จากภาครัฐส่วนกลางไปยังภาครัฐในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ยกตัวอย่างเช่น ระบบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและระบบราชการส่วนภูมิภาคในประเทศไทยในปัจจุบัน  

2. Delegation เป็นถ่ายโอนอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบไปยังหน่วยงานกึ่งอิสระใน
ภูมิภาคที่ยังคงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางกําหนด 
(Gregersen, et al. 2012) โดยคุณลักษณะเด่นของ Delegation คือ การกระจายอํานาจเชิงบริหาร
อย่างเดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับอํานาจการเมืองและบทบาทหน้าที่ทางด้านการเงินการคลัง  

3. Devolution เป็นการมอบอํานาจในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร การเมือง 
และการจัดการทรัพยากรให้แก่องค์กรปกครองในระดับชุมชนท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม องค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนอํานาจในรูปแบบน้ีก็ยังคงต้องรักษามาตรฐานในการให้บริการ
สาธารณะที่กําหนดไว้โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง เพียงแต่มีอํานาจและความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการทรัพยากรในเขตพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น  

ความเป็นมาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ‘พื้นที่ทางการเมืองของประชาชน’ ที่มี
มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ได้ทดลองจัดตั้งสุขาภิบาล ในปี  พ.ศ. 2440 หน่วยการปกครอง
แบบใหม่ในระดับท้องถิ่น เรียกว่า ‘สุขาภิบาลกรุงเทพฯ’และในปี  พ.ศ. 2448 ได้จัดตั้งสุขาภิบาลท่า
ฉลอม ที่เป็นสุขาภิบาลในหัวเมือง รักษาความสะอาดในท้องที่ มีหน้าที่ป้องกันและรักษาความเจ็บไข้
ในท้องที่บํารุงรักษาทางไปมาในท้องที่การศึกษาชั้นต้นของราษฎร และแบ่งสุขาภิบาลออกเป็น
สุขาภิบาลเมืองมีกรรมการ 11 คน ส่วนสุขาภิบาลตําบลมีกรรมการ 5 คน คณะกรรมการทั้งหมด
ล้วนเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่าราชการเมือง ปลัดเมือง นายอําเภอ ครู และกํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสุขาภิบาลทําหน้าที่ทั้งด้านนิติบัญญัติและบริหาร ในเวลาต่อมา รัฐบาล
ของคณะราษฎรมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ใน  พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้ผ่าน พ.ร.บ. จัด
ระเบียบเทศบาล ให้มีเทศบาล 3 แบบคือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล เริ่มต้นที่
ยกฐานะสุขาภิบาล 35 แห่งที่มีอยู่ขึ้นเป็นเทศบาล (ชัยพงษ์ สําเนียง, 2555) 

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายรูปแบบ เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นองค์กรที่มีงบประมาณทรัพย์สิน มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง และมีอํานาจอิสระ
ในการปฏิบัติงานในเขตท้องถิ่นนั้นตามกฎหมายรัฐบาลได้พยายามแก้ไขอุปสรรคต่าง เพือ่ใหเ้ทศบาล
เจริญขึ้น โดยได้เปล่ียนแปลงแก้ไขกฎหมายถึง 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  
พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2481 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2486 และ
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539: 93) ขึ้นบังคับใช้ซึ่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 ยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (นันทวัฒน์บรมานันท์ 2552: 32) แต่รัฐบาลก็ไม่
สามารถที่จะเปิดเทศบาลได้เกินกว่า 117 แห่ง เหตุผลที่สําคัญคือเทศบาลมีบทบาทจํากัดและ
ขยายตัวช้า และการปกครองท้องถิ่นระบบเทศบาลไม่เหมาะสมกับสังคมที่ประชาชนขาดความรู้และ
ความสนใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่น (ธเนศวร์ เจริญเมือง 2550, 2539: 92-93) รัฐบาลจึงได้
กลับมากระจายอํานาจให้แก่ท้องถิ่นในแบบสุขาภิบาลอีกครั้ง แต่การเปิดสุขาภิบาลทําได้เฉพาะใน
ตําบลที่ตั้งที่ว่าการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ส่วนตําบลที่ห่างออกไป การปกครองแบบสุขาภิบาลไม่
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สะดวก รัฐบาลจึงได้เพิ่มวิธีการต่อไปอีก 2 แบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขึ้น โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้พิจารณาเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นของไทยมีอยู่
เพียงในเขตเมืองและกึ่งเมือง (เทศบาลและสุขาภิบาล) การที่ “ประชาชนอยู่กันกระจัดกระจาย  (ใน
เขตชนบท) รายได้มีน้อยไม่เป็นการเพียงพอที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินการปกครองท้องถิ่นในรูป
เทศบาลหรือสุขาภิบาล รัฐจัดให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองท้องถิ่นรูปองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล แยกห่างจากจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วน
ภูมิภาค”  (ธเนศวร์  เจริญเมือง 2550 : 94) เพื่อเป็นเป็นตัวเร่งให้ท้องถิ่นพัฒนาขึ้นเพื่อยกฐานะ
ท้องถิ่นที่เจริญให้เป็นเทศบาลให้มากขึ้น จึงมีการจัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นอีกครั้งในปี  พ.ศ. 2495 

ในปี  พ.ศ. 2498 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดบัญญัติให้จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) ในท้องที่ที่มีความเจริญรองลงไปจากท้องที่ที่เป็นเทศบาลหรือสุขาภิบาล
จัดให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การปกครองท้องถิ่นในรูปองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจากจังหวัดมีหน้าที่ที่กฎหมายเรียกว่า ‘กิจการส่วนจังหวัด’ ที่จะต้อง
รับผิดชอบปฏิบัติ ในปี  พ.ศ. 2499 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2499 ขึ้นใช้บังคับ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กําหนดเพ่ิมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นอีกรูปแบบหน่ึงเกิดการปกครองในรูปแบบ ‘สภาตําบล’ โดยมีแนวคิด
มาจากการที่การปกครองท้องที่ตําบล หมู่บ้าน ยังไม่มีลักษณะเป็นชุมชนที่มีความเจริญพอจะ
ยกระดับขึ้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลหรือสุขาภิบาลได้ (นันทวัฒน์บรมานันท์ 
2552 : 56) สภาตําบลจึงเปรียบเสมือนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีโอกาสร่วมฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น 

ในปี  พ.ศ. 2537 รัฐบาลภายใต้การนําของนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537  (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538  โดย
เหตุผลหลักในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องมาจากสภาตําบลตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 
326 ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถบริหารและดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ.ร.บ. 
นี้มีสาระสําคัญคือ มีการแบ่งตําบลออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือสภาตําบลที่มีอยู่ในทุกตําบล
ประกอบด้วยสมาชิก คือ กํานันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน   แพทย์ประจําตําบล และสมาชิกที่มา
จากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 1 คน ส่วนเลขานุการ ได้แก่ ข้าราชการที่ทํางานในตําบลน้ันแต่งตั้งโดย
นายอําเภอ ส่วนประเภทที่สองคือ สภาตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วง
มาติดต่อกัน 3 ปีเฉล่ียไม่ต่ํากว่าปีละ 1.5 แสนบาท ให้ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ในประเภทที่
สองนี้มีการแบ่งงานเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่า“สภาองค์การบริหารส่วนตําบล (สภา
องค์การฯ)” กรรมการ ได้แก่ กํานันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสมาชิกที่มา
จากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน ส่วนฝ่ายบริหาร เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล” ประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน และสมาชิกสภาองค์การฯ 4 คน ซึ่ง 6 คนนี้มา
จากการเลือกตั้งของสภาองค์การฯ  (ธเนศวร์  เจริญเมือง 2550: 96-98) 
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ระยะเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่นนี้เป็นแต่เพียงการขยายอํานาจของราชการ
ส่วนกลาง เพราะว่าองค์กรที่ตั้งมาน้ันข้าราชการส่วนภูมิภาคเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารหรือมี
อํานาจทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งส้ินซึ่งเท่ากับว่ารัฐมิได้มีเจตนาในการให้มีการกระจายอํานาจใน
การปกครองอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยมีมาอย่างต่อเนื่อง ระบบ
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่สามารถสนองตอบความเปล่ียนแปลงได้ ไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ทําให้มีการเรียกร้อง ‘การปกครองตนเอง’ เช่น เสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นต้น  นอกจากนี้การขับเคล่ือนของภาคประชาชน เช่น สมัชชาคนจน  สมาพันธ์
เกษตรกรรายย่อยภาคเหนือ  กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่าง ๆ   เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
ในการสะท้อนปัญหาและหาวิธีการในการแก้ไข ทําให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง และมีสํานึกของความ
เป็นพลเมืองมากขึ้น มีความต้องการปกครองตนเอง จัดการแก้ไขปัญหาของตนเองในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อให้คนในท้องถิ่นที่เข้าใจปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและกําหนดทิศทางของ
ท้องถิ่น 

ต่อมารัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายท้องถิ่ นแก้ ไขเพิ่มเติม 3 ฉบับ ได้แก่
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล 
ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ฉบับที่ 
5  พ.ศ. 2546 ทั้งสามฉบับมีผลบังคับใช้ในปลายปี  พ.ศ. 2546 สาระสําคัญของกฎหมายข้างต้นคือ
การกําหนดให้ฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ในท้องถิ่น ทําให้ทุกตําแหน่งขององค์กรปกครองท้องถิ่นในทุกระดับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนเป็นครั้งแรก  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด การ
กระจายอํานาจในการตัดสินใจและอํานาจในการบริหารทรัพยากรไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพบริการสาธารณะ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่หลากหลาย (Wei, 2000; Bossert and Beauvais, 
2002; Milne, 2002; Hutchinson and LaFond, 2004; Bankauskaite and Saltman, 2007) 
ทั้งนี้ ตามหลักการเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ (Public Economics and Public Finance) 
การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการใช้ทรัพยากรภาครัฐ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Oates, 1972) นอกจากนี้แล้ว หลักการเสริมสร้างความพร้อมให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการด้านสาธารณสุขยังสอดรับกับแนวคิด New Public 
Health ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแนวคิดกระแสหลักในแวดวงสาธารณสุขศาสตร์ในปัจจุบัน โดย
แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ใช้แต่เพียงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ได้
ขยายขอบเขตการศึกษาวิจัยไปยังประเด็นทางด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และนโยบายสาธารณะ (Acheson, 1988; McKinlay and Marceau, 2000; Elder, 2001) 

แนวคิดการสาธารณสุขแนวใหม่ (New Public Health) นั้นมีเป้าประสงค์สูงสุดในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (Community Empowerment) เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น
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สามารถตัดสินใจและบริหารจัดการระบบสาธารณสุขพื้นฐานของชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยคําว่า “สุข
ภาวะ” ตามกรอบแนวคิดการสาธารณสุขแนวใหม่ได้รับอิทธิพลมาจากองค์การอนามัยโลกที่ต้องการ
ให้ “สุขภาพที่ดีเป็นสภาวะที่ประกอบไปด้วยร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็ง และสังคมที่มี
คุณภาพ” (WHO, 1998) การบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้มแข็งในเชิงบริหารจัดการ ชุมชนท้องถิ่นที่ตื่นตัวในด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วม ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางที่คอยเติมเต็มในส่วนที่ชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถจัดหาหรือบริหารจัดการ
ได้ด้วยตนเอง ดังน้ัน หลักการกระจายอํานาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการสําคัญที่
จะทําให้แนวคิดนี้มีผลในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชนจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากกระบวนการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่และทรัพยากรไปยัง
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยกลไกขับ
เคล่ือนที่สําคัญ 2 กลไก คือ 

1) กลไกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอํานาจ
ในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐไปยังภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 
(Schneider, 2003; Falleti, 2005) 

2) กลไกความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยเป็นการปรับเปล่ียนบทบาท
ของหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชนท้องถิ่นจาก “ผู้ปกครอง” เป็น “ผู้
ให้บริการ” ซึ่งย่อมหมายความว่าภาครัฐจําเป็นต้องมีการเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและบริหารจัดการบริการสาธารณะด้านต่างๆ  (Cheema and 
Rondinelli, 2006) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลไกความสัมพันธ์ทั้งสอง สะท้อนให้เห็นถึงความพยายาม
ในการปฏิรูปโครงสร้างสังคมและการเมืองทั้งระบบ โดยมีเป้าประสงค์สําคัญคือ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ในชุมชนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นภาคปกครองหรือภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและกิจการสาธารณะในเขตพื้นที่ชุมชนของตนเองได้อย่างไรก็ตาม กระบวนการกระจาย
อํานาจจะสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้หรือไม่นั้น ล้วนขึ้นอยู่กับ “การออกแบบนโยบายและ
ขั้นตอนการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่และทรัพยากรจากส่วนกลางไปยังชุมชนท้องถิ่น” (Falleti, 2005) 
โดย “การออกแบบ” ดังกล่าวต้องคํานึงถึงมิติของการกระจายอํานาจทั้งส้ิน 3 มิติ (Manor, 1995) 
คือ มิติการเมือง มิติการบริหาร และมิติการคลัง 

กระบวนการทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทั้งที่เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เป็น
ทางการ (Formal Political Process) ได้แก่ การเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสภาท้องถิ่นกระบวนการ
ทางการเมืองภาคประชาชน (Political Process) ได้แก่ กระบวนการจัดทําแผนชุมชน การเสริมสร้าง
โครงสร้างองค์กรทางการเมืองในท้องถิ่น การตระหนักรู้ถึงสิทธิพลเมืองของประชาชนในท้องถิ่น 
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Schneider 2003) การกระจายอํานาจทางการเมืองที่
เป็นรูปธรรม คือ การเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและเสนอแนะปรับปรุงวิธีการให้บริการสาธารณะแก่ส่วนท้องถิ่น (Falleti, 2005) 
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มิติการกระจายอํานาจทางการคลัง (Fiscal Dimension) เป็นการปฏิรูปความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงงบประมาณและการจัดหาเงินรายได้ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สอยทรัพยากรของภาครัฐ (Musgrave, 1958; Oates, 1972) 
ในการน้ีแหล่งรายได้ที่   อปท.  จัดเก็บได้เองเป็นตัวชี้วัดความเป็นอิสระทางด้านการคลังของท้องถิ่น 
(Wibbels, 2004; Fallei, 2005) 

สําหรับมิติการกระจายอํานาจเชิงบริหาร (Administrative Decentralization) เป็นการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะไปสู่ท้องถิ่น อปท. ควรได้รับการถ่าย
โอนอํานาจเชิงบริหารในการวางแผนบริหารองค์กรการบริหารงบประมาณ การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 
การจัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนการบํารุงรักษาสินทรัพย์ของ อปท. โดยให้ อปท. มี
อิสระในการตัดสินใจนโยบายและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรและงบประมาณให้มี
ความสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอน (Schneider, 2003)  

ในทํานองเดียวกัน ก็ยังไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ  
อปท.  ในการบริหารงานด้านสุขภาพอนามัย ภายหลังจากมีกระบวนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น 
(Bankausakaite and Saltman, 2007)  

บทบาทของ อปท. ในบริบทการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขเป็นกุญแจสําคัญที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ชุมชนและภาคประชาชน (Lyons, 2007) 
นอกเหนือจากน้ี ความใกล้ชิดกับประชาชนในเชิงกายภาพทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. และ
ประชาชนเป็นไปอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพื้นที่ชนบท ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่นจึงถือเป็นตัวขับเคล่ือนที่สําคัญในการพัฒนาให้งานด้านสุขภาพอนามัย ครอบคลุม
ทุกมิติคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ เนื่องจาก “สุขภาพ” ของมนุษย์ประกอบไปด้วยหลายมิติทั้งมิติเชิงสังคม
และเชิงสภาพแวดล้อม ชุมชนทางกายภาพ อปท. ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด จึงเป็น
หน่วยงานภาครัฐที่สําคัญในการป้องกันและควบคุมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  (Hunter, Marks, and 
Smith, 2010) จนกระทั่งมีคํากล่าวว่าบทบาทของ อปท. นั้นเป็นบทบาทในเชิงบวก ในขณะที่
บทบาททางการรักษาพยาบาลนั้นเป็นบทบาททางลบ เนื่องจากการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นช่วยให้ประชาชนรู้จักป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  แต่การรักษาพยาบาลเป็นการดูแล
ประชาชนเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้ว  

ตามหลักทฤษฎีการสาธารณสุขแนวใหม่บทบาทหน้าที่ของ  อปท.  ทางด้านสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัย ประกอบไปด้วย 2 แนวทาง (Leach and Stewart, 1992) คือ 1) บทบาทปฐม
ภูมิ (Primary role) ซึ่งเป็นบทบาทในการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประชาชน และ 2) บทบาท
ทุติยภูมิ (Secondary role) ซึ่งก็คือบทบาทในการบริหารงานภายในองค์กรและการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น  

ทั้งนี้บทบาทหน้าที่ปฐมภูมิของ  อปท.  ตามกรอบแนวคิดของ Leach and Stewart มี
ทั้งส้ิน 4 รูปแบบ คือ 

1. องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดให้บริการโดยตรงแก่ประชาชน 
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2. องค์กรปกครองท้องถิ่นซื้อบริการที่ผลิตโดยหน่วยงานส่วนกลางหรือภาคเอกชนให้แก่
ประชาชน โดยใช้เงินงบประมาณจ่ายค่าบริการแก่ผู้ให้บริการ  อปท.  พัฒนากลไกในการควบคุมการ
จัดบริการให้ได้ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. องค์กรปกครองท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนให้เสนอและจัดกิจกรรมที่
สร้างประโยชน์แก่ท้องถิ่นด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การให้เงินรางวัลเป็นแรงจูงใจ การชักชวน และ
เจรจาต่อรอง 

สําหรับบทบาทหน้าที่เชิงทุติยภูมิของ  อปท.  นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเชิงบริหารจัดการ
มากกว่าการจัดให้บริการ โดยมีทั้งส้ิน 4 รูปแบบ คือ 

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาต่างๆ  (Planning) 
2. การจัดหา จัดเก็บ จัดสรร และกระจายเงินงบประมาณ (Financial Management) 
3. การจัดโครงสร้างองค์กรและระบบพัฒนาบุคลากร (Organizational Management) 
4. การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและการกํากับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ

องค์กร (Quality Control and Financial Audit) 
บทบาททุติยภูมิทางด้านสุขภาพอนามัยของ  อปท.  เป็นตัวสะท้อนศักยภาพของ  อปท.  

(Local Government Capacity) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข (Personnel 
Capacity Development) ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และ
ด้านการพัฒนาองค์การ (Institutional Capacity Development) ในด้านโครงสร้างการบริหาร 
ระบบการเงินการคลัง และกลไกการตรวจสอบความรับผิดชอบ (Chen, 1999; Crisp, Swessen, 
and Duckett, 2000; Tang, et al., 2001) ซึ่งผลการศึกษาของ Kwok-Cho Tang และคณะ (2005) 
พบว่า การพัฒนาศักยภาพของรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนั้นจําเป็นต้องเป็นแนวทางที่ผสมผสานระหว่างการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยและการพัฒนาองค์การควบคู่กันไปด้วย 

การกระจายอํานาจทางด้านสาธารณสุขจึงไม่มีสูตรสําเร็จที่แน่นอน และในบางกรณีอาจ
ไม่เป็นไปตามหลักการเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่เน้นประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรแต่อย่างใด 
(Smith, 1997) อย่างไรก็ตาม รูปแบบในการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขจะมีความแตกต่างกัน 
ไปตามบริบทของแต่ละประเทศ แต่ Khaleghian และ Gupta (2005) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 

1. หาก  อปท.  ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารงานด้านสุขภาพ หน่วยงานส่วนกลางก็
ไม่ควรกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขไปสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบในทันที เพราะจะทําให้เกิดผล
กระทบต่อคุณภาพในการบริการ 

2. ไม่ว่ารูปแบบการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขจะเป็นไปในลักษณะใด บทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพก็ไม่ควรลดความสําคัญลง ในทาง
กลับกันหน่วยงานส่วนกลางต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก “ผู้ให้บริการ” ไปเป็น “ผู้กํากับและ
ประเมิน” มาตรฐานการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยขององค์กรปกครองท้องถิ่นตลอดจนเป็น
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หน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาและการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ซึ่งต้อง
ใช้วิชาชีพที่มีความสลับซับซ้อนสูง 

3. ไม่ว่าการให้บริการด้านสุขภาพจะเป็นไปในรูปแบบ Deconcentration หรือ 
Decentralization หน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่สําคัญในการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดประเมิน
คุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกมิติของ “สุขภาพ” ซึ่ง
หมายรวมถึง สุขภาพกาย สุขภาพใจ และชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมของประชาชน 

ในกรณีของประเทศไทยน้ัน แม้ว่า  อปท.  พึ่งจะถือกําเนิดขึ้นภายหลังจากกระบวนการ
ปฏิรูปภาครัฐในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น แต่ก็ถือได้ว่า  อปท.  ไทย
มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ทั้งในด้านศักยภาพองค์การ (Institutional Capacity) ด้านการ
บริหารองค์กร (Organizational Management) ด้านการบริหารการเงินการคลัง (Financial and 
Fiscal Management) ตลอดจนภาวะผู้นําทางการเมือง (Political Leadership) (พีรสิทธิ คํานวณ
ศิลป์ และคณะ, 2549) และในด้านสาธารณสุข   อปท.  ได้มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การฝึกจัดทําข้อมูล ครัวเรือน ตลอดจนการเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําตัวช้ีวัดที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย เช่น อัตราการตายของทารก (Infant Mortality Rate) อัตราการเจริญ
พันธุ์ (Fertility Rate) และความอายุยืนหรืออายุขัยเฉล่ียประชากร (Life Expectancy) อย่างไรก็
ตาม ก็ยังคงมีช่องว่างทางด้านศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่นในการให้บริการด้านสุขภาพ 
ทั้งนี้การศึกษาวิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทยนับตั้งแต่มีการกระจายอํานาจในปี  พ.ศ. 
2540 จึงความจําเป็นในการทําความเข้าใจในช่องว่างทางด้านศักยภาพและความพร้อมที่ต้องได้รับ
การพัฒนา 

ในมิติเชิงโครงสร้างและพื้นที่รับผิดชอบ (Structural and Territorial Dimension) 
บทบัญญัติกฎหมายได้กําหนดประเภทและขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของ  อปท.  เพื่อเป็นบรรทัดฐาน
ในการจัดสรรทรัพยากรและเงินรายได้ภาษี โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทําหน้าที่คล้าย
กับ  อปท.  ส่วนบน (Upper-Tier Local Government) ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ทั้งจังหวัดใน
ภาพรวม ในขณะที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซึ่งเปรียบเสมือน  อปท.  ส่วนล่าง 
(Lower-Tier Local Government) มีหน้าที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีอาณาเขตเฉพาะ 
โดยเทศบาลแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามจํานวนประชากร คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลตําบล ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลน้ันก็แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามจํานวนประชากรใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เช่นกัน 

ในการให้บริการสาธารณะซึ่งตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอํานาจสู่ อปท. ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ
ให้แก่  อปท.  และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ซึ่งต้องได้รับการ
ทบทวนทุก 5 ปีตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้แผนทั้งสองล้วนกําหนดภารกิจหน้าที่ที่หน่วยงาน
ราชการระดับกระทรวง กรม จะต้องถ่ายโอนให้แก่ อปท. โดยมีหลักเกณฑ์คือ ภารกิจหน้าที่ถ่ายโอน
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มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง และต้องไม่ใช้ภารกิจหน้าที่
ที่ต้องใช้องค์ความรู้และเทคนิคบริหารที่สลับซับซ้อนมาก  

ทั้งนี้ ภารกิจด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง
สาธารณสุขก็ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.  และแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.  เช่นกัน โดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นการ
กระจายอํานาจฯ มาตรา 16-22 ได้กําหนดภารกิจด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขของ  อปท.  
แต่ละประเภท (สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2552) 

กฎหมายได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ อีกทั้งยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด แต่การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบันน้ัน ครอบคลุมถึงภารกิจหน้าที่ด้านอื่นๆ  ที่มุ่งเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงให้แก่
ประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมและเทคโนโลยีที่จําเป็นต้องใช้นอกเหนือไปจากเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และการพยาบาล ในประเด็นภารกิจหน้าที่ด้านอื่นที่นอกเหนือไปจาก
ด้านการแพทย์และการพยาบาลนั้น   อปท.  ส่วนล่าง (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล) มี
บทบาทหน้าที่ที่สําคัญตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นการกระจายอํานาจฯ  พ.ศ. 2542 ซึ่ง
สามารถส่งเสริมให้กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การส่งเสริมกีฬา 
การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย การควบคุมการเล้ียงสัตว์ การจัดให้มีและควบคุมการฆ่า
สัตว์ การรักษาความปลอดภัยและการอนามัยของโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ  เป็นต้น 

ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ก็ได้มีการถอดแนวนโยบาย
ออกมาเป็นแนวทางการปฏิบัติสําหรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยตกผลึกออกมาเป็นแนวทาง
การกระจายอํานาจในมิติต่างๆ ตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.  และแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.  ซึ่งมีทั้งส้ิน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้าน
การวางแผน/ส่งเสริมการลงทุน/พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม/จารีตประเพณี/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สําหรับภารกิจที่ต้องกระทรวงสาธารณสุขต้องถ่ายโอนไปยัง  อปท.  ปรากฏอยู่ใน 2 มิติ 
คือ มิติโครงสร้างพื้นฐานและมิติการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมทั้งส้ิน 34 ภารกิจ ซึ่งครอบคลุม
ภารกิจของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอนามัย กรม
สุขภาพจิต กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องถ่ายโอน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นครอบคลุมการถ่ายโอนอํานาจหน้าที่การบริหารจัดการ
สถานีอนามัย (หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในปัจจุบัน) ซึ่งถือเป็นศูนย์ให้บริการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่  อปท. แต่ที่ผ่านมา การถ่ายโอนก็เป็นไปในขอบเขตที่จํากัดมาก 
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เนื่องจากความเป็นไปได้ทางการเมืองต่ํา และความไม่แน่นอนในการบูรณาการระบบการ
บริการในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลในเรื่องข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร
จัดการของ  อปท.  ตลอดจนข้อกังวลในศักยภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยในการกํากับดูแลกระบวนการกระจายอํานาจ (ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 2554) 

วิวัฒนาการของ อปท.  ไทยตลอดระยะเวลาหน่ึงทศวรรษที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความคาดหวัง (Expectation) ของสาธารณชนที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นในฐานะตัวขับเคล่ือนหลักของ
กลไกการให้บริการสาธารณะในอนาคต นอกจากน้ียังได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความท้าทาย 
(Challenge) ที่ อปท.  ได้เผชิญและกําลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายในการจัดระบบบริหาร
จัดการองค์กรเพื่อรองรับภารกิจหน้าที่ถ่ายโอน หรือแม้แต่ข้อกังหาของนักวิชาการและเจ้าหน้า
ภาครัฐส่วนกลางในศักยภาพและความพร้อมของ  อปท.  ฉะนั้นในส่วนต่อไปจะเป็นการอธิบายกลไก
การบริหารจัดการที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้านสุขภาพไปยัง
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้ให้เห็นถึงบริบทการทํางานของ  อปท.  ในด้านสาธารณสุขมูลฐานและ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

แม้ว่ากระบวนการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ในการบริหารหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิจะ
เป็นไปอย่างล่าช้า แต่ก็มีผลการศึกษาหลายช้ินได้ชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จของชุมชนท้องถิ่นที่บริหาร
จัดการสถานีอนามัยด้วยตนเอง และปัญหาที่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ประสบ สําหรับผลการดําเนินงาน
ของชุมชนที่บริหารสถานีอนามัยด้วยตนเอง พบว่าคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพอนามัย
ภายหลังการถ่ายโอนก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิม (ปรีดา แต้อารักษ์, 2553) ซึ่งก็เป็นส่ิงสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพในการบริหารงานด้านสุขภาพอนามัยขององค์การบริหารส่วนตําบล 

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องมีข้อสรุปที่ตรงกันว่านโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขในเรื่องการถ่ายโอนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิไปยัง  อปท.  ยังไม่มีความชัดเจน
เพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาคเข้าใจใน
ความสําคัญของการกระจายอํานาจ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ใหม่ในการสนับสนุนการทํางานของ  
อปท.  (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2551; สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ, 
2551) จากผลการศึกษาของสมพันธ์ เตชะอธิกและคณะได้ชี้ให้เห็นว่าข้าราชการในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและอําเภอยังประสบกับปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างการปกครองที่เน้น
ชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีหลายกรณีที่การถ่ายโอนสถานีอนามัยใน
ช่วงแรกประสบกับปัญหาทางเทคนิค เนื่องจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่ดูแลพื้นที่ในระดับ
อําเภอไม่ได้ทําการประสานงานกับ  อปท.  ที่ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเท่าที่ควร  

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางไม่หายไปพร้อมกับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ในทางกลับกัน ความสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขกลับทวีคูณยิ่งขึ้น  ในฐานะ
ผู้กํากับดูแลมาตรฐานการให้บริการและผู้ประสานเชื่อมโยงระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุขระดับ
ต่างๆ  ทั้งน้ีจะเห็นได้จากโครงสร้างของระบบสาธารณสุขที่ยังคงเป็นไปตามโครงสร้างของระบบการ
ปกครองและบริหารราชการของไทย นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
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แห่งชาติในฐานะผู้ซื้อบริการ (Purchaser) จากหน่วยบริการด้านสุขภาพของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สําหรับระบบดูแลสุขภาพชุมชน (Community Health Level) เป็นระบบที่สามารถ
ดําเนินการได้โดยประชาชนในชุมชนท้องถิ่นโดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการส่งเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion) การป้องกันโรค (Disease Prevention) และการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สมรรถภาพของผู้ป่วยที่ไม่ต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สูงมาก ทั้งนี้กลไกการ
บริหารจัดการระบบสาธารณสุขในระดับดังกล่าวมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมาจาก
ภาคประชาชนเป็นผู้ดําเนินการอยู่แล้ว ระบบดูแลสุขภาพในระดับนี้ถือเป็นจุดเช่ือมโยงที่สําคัญใน
การเช่ือมโยงกับระบบบริการสุขภาพที่สูงขึ้นไป เช่น ในระดับการรักษาพยาบาลในระดับต้น 
(Primary Healthcare Level) ที่ดําเนินการโดยบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขประเภท
ต่างๆ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ. สต.) ได้แก่ พนักงานอนามัย ผดุง
ครรภ์ พยาบาลเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข โดยระบบสุขภาพขั้นปฐมภูมินี้
เป็นการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นที่ไม่จําเป็นต้องพักรักษาตัวที่หน่วยบริการ (กระทรวง
สาธารณสุข และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544) 

สําหรับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สูงกว่าระดับปฐมภูมิ จําเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีม่คีวามสลับซบัซอ้น 
หน่วยบริการด้านสุขภาพในระดับทุติยภูมิ (Secondary Level) และตติยภูมิ (Tertiary Level) จึง
มักตั้งอยู่ในเขตอําเภอและจังหวัด โดยการจัดบริการสุขภาพระดับทุติยภูมินั้นเป็นการจัดให้บริการท่ี
ดําเนินการโดยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งรับผิดชอบการรักษาพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับปานกลาง (สําเริง แหยงกระโทก และ รุจิรา มังคละศิริ, 2550) โดยมี
การให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก (Out-patient) และผู้ป่วยใน (In-patient) ซึ่งสถานบริการด้านสุขภาพ
ในระดับทุติยภูมินั้นตั้งอยู่ในเขตอําเภอขึ้นไป ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลศูนย์ หรือ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในระดับอําเภอหรือระดับจังหวัด ในขณะที่หน่วยบริการระดับตติยภูมิ 
(Tertiary Healthcare Level) เป็นการจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องดําเนินการ
โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วยสถานบริการด้านสุขภาพที่มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ ครบถ้วน ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
หรือโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ นอกเหนือจากหน่วยบริการในระดับต่างๆ  ยังมีหน่วยงานภาครัฐ
ในระดับประเทศที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่
หน่วยบริการสุขภาพและสาธารณสุข ตลอดจนภาคประชาชน (คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร และ รุจิ
นาถ อรรถสิษฐ, 2556) ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีพันธกิจหน้าที่ในการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ด้วยการวิจัยเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข โดยผ่านกลไกการทํางานแบบ
เครือข่าย (Network) ร่วมกับสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) สํานักงานพัฒนา
ระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (สพตร.) สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
มนุษย์ (สคม.) สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) นอกจากนี้ยังมีการ
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จัดตั้งสํานักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นโดยมีสถานะเป็นองค์การมหาชนในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีที่มีแหล่งรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุรา โดยทําหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ  

หัวใจสําคัญอีกประการหน่ึงของการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้านสุขภาพอนามัยคือ การ
จัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ในระดับจังหวัด โดยสาระสําคัญของแผนการ
กระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่  
อปท. พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้ภารกิจด้านสุขภาพซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความชํานาญในวิชาชีพเฉพาะ
และความเป็นเอกภาพในมาตรฐานการจัดบริการอยู่ในการกํากับดูแลของ กสพ. ทั้งนี้เพื่อให้การใช้
สอยทรัพยากรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ กสพ. เป็นองค์กรหลักในระดับ
จังหวัดที่ทําหน้าที่กําหนดทิศทางและมาตรฐานการจัดบริการด้านสุขภาพให้กับหน่วยบริการ
สาธารณสุขในแต่ละเขตจังหวัด โดยมี  อปท.  ภาคประชาชน และสถานบริการสาธารณสุขเป็นกรรม
การ ทั้งนี้ แผนการกระจายอํานาจด้านสุขภาพ ( พ.ศ. 2544-2553)  

อีกกลไกหน่ึงที่สําคัญ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายสุขภาพดีถ้วน
หน้าของรัฐบาลในปี  พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้ สปสช. มีอํานาจหน้าที่ในการสนับสนุนและประสานงานกับ  
อปท.  ในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพตามความพร้อมและความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลซ่ึง 
สปสช. สมทบเงินงบประมาณและมี  อปท.  และตัวแทนภาคประชาชนร่วมในคณะกรรมการบริหาร
กองทุน กองทุนดังกล่าวทําหน้าที่บริการส่งเสริมสุขภาพในระดับชุมชน ตลอดจนดําเนินการป้องกัน
โรคและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 

นอกจากนี้ สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขยังกําหนดให้มีระบบ “หน่วยคู่สัญญาของ
บริการระดับปฐมภูมิ (Contracted Unit for Primary Care: CUP)” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่จัด
ให้มีบริการสุขภาพในเบื้องต้นแบบผู้ป่วยนอกไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทั้งในส่วนที่เป็นการ
รักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โดย CUP 
อาจเป็นการบริการโดยสถานพยาบาลเดียว หรือจัดเป็นเครือข่ายของสถานพยาบาลย่อยร่วมกัน
ให้บริการ โดยมีหน่วยบริการคู่สัญญาหลักที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน (เรียกว่า 
“หน่วยบริการปฐมภูมิหลัก”) และหน่วยบริการคู่สัญญารอง หรือ “หน่วยบริการปฐมภูมิรองใน
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ” ซึ่งมีข้อจํากัดในการให้บริการบางประเภทหรือมีคุณสมบัติบางข้อที่ไม่เป็น
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สปสช. กําหนด ทั้งนี้ CUP จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรงจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข, 2545) และถือเป็น
ทางเลือกหนึ่งสําหรับ  อปท.  ในการรับภารกิจถ่ายโอนด้านสุขภาพ 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ และกองทุนต่างๆ  ต่างก็มีบทบาทสําคัญในกระบวน
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การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้วยสุขภาพไปยัง  อปท.  ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าบทบาทของหน่วยงาน
ส่วนกลางเหล่าน้ีเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้การปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขของ  
อปท.  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม 

นอกเหนือไปจากความไม่ชัดเจนของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการกระจายอํานาจแล้ว ยัง
พบอีกว่าหน่วยบริการสุขภาพ (หรือแม้แต่หน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิ) ในสังกัด  อปท.  ที่ได้รับ
การถ่ายโอนอํานาจหน้าที่ต้องประสบกับการตัดขาดหรือการลดลงของการสนับสนุนทางวิชาการโดย
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงปัญหาด้านงบประมาณสนับสนุนจาก 
สปสช. ที่มีจํานวนลดลงภายหลังจากการถ่ายโอน ตลอดจนความยากลําบากของ  อปท.  ในการปรับ
ระบบการเงินการคลังของตนเองให้สอดคล้องกับระบบการเบิกจ่ายงบสนับสนุนของ สปสช. (ลือชัย 
ศรีเงินยวง, 2555) นอกจากน้ี หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในสังกัด  อปท.  ยังพบกับปัญหาและ
อุปสรรคในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยในหลายกรณีทําให้  อปท.  ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ป่วยไปโดยปริยาย 

กลไกรองรับการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้านสุขภาพดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีความ
สลับซับซ้อนและยังคงมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับความใส่ใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บทบาทของ  
อปท.  ในระบบการบริการสุขภาพมีความสําคัญเท่ากับบทบาทของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ทั้ง
องค์กรระดับกระทรวง หน่วยบริการในระดับจังหวัด หน่วยสนับสนุนวิชาการ และกองทุนต่างๆ  

การที่  อปท. เป็นองค์กรที่ถูกกฎหมายและมีอํานาจหน้าที่อย่างชัดเจนทําให้เกิดปรากฏ
การณ์ที่ชาวบ้านที่มีปัญหาในเรื่องต่าง ๆ  เช่น ไม่มีที่ทํากินถูกคุกคามจากคนภายนอกชุมชนเข้ามา
ทําลายทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น ป่าไม้  แม่น้ํา เป็นต้น ได้เข้ามามีบทบาทใน  อปท.  และใช้ อปท. 
เป็นเครื่องมือในการต่อรอง และปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่นรวมถึง อปท. เป็นองค์กรทีม่งีบประมาณ 
บุคลากร ซึ่งในอดีตมีการใช้งบประมาณในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปา ท่อระบาย
น้ําฯลฯ แต่ปัจจุบัน   อปท.  ที่ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนในการบริหารได้เปล่ียนแปลงการใช้งบนั้นอย่าง
สําคัญ เช่น เน้นการสร้างคุณภาพของคนวัฒนธรรม สวัสดิการชุมชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การ
สร้างอาชีพ การเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นการขยาย
บทบาทหน้าที่ของ  อปท.  ให้กว้างและลึกมากกว่าการบริการสาธารณะ รวมถึงการให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและตรวจสอบการทําหน้าที่ของผู้บริหาร อปท. เป็น
ตัวกลางระหว่างชาวบ้านกับรัฐที่สนับสนุนงบประมาณ เป็นเวทีในการขับเคล่ือนปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ 

หลักการในการจัดแบ่งการบริการสาธารณะเม่ือแผนปฏิบัติการได้กําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.  มีผลบังคับใช้จะเห็นว่ามีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่ อปท. จะต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงบทบาทและภารกิจของตนโดย  อปท.  รูปแบบต่างๆ 
จะต้องดําเนินภารกิจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมบทบาทอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น โดยหลักจะถูก
กําหนดโดยกฎหมายจัดตั้ง  อปท. นั้นตามลักษณะ อปท. รูปแบบได้แก่พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
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2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่ให้อํานาจแก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น เช่น กฎหมายการสาธารณสุข  กฎหมายรักษาความสะอาดฯ  กฎหมายสุสานฌาปน
สถาน  กฎหมายควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนื้อสัตว์  กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมฯ เป็นต้น  

บทบาทและอํานาจหน้าที่ของ  อปท.  รูปแบบต่างๆ กฎหมายมักจะกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ในลักษณะที่กว้าง เช่น  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2542 กําหนดว่าอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
มาตรา 45 ได้แก่ 

1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
2. จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
3. สนับสนุนตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่น 
5. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
6. อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บํารุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
8. จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจกรรมนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน
ดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

9. จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ยิ่งกว่านั้น กระทรวงต่างๆ ยังเข้ามามีส่วนกําหนดกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งราชการส่วนท้องถิน่
ต้องดําเนินการตามกฎกระทรวง อาทิ เช่น 

1. จัดให้น้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3. บําบัดน้ําเสีย 
4. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5. วางผังเมือง เป็นต้น 

และหากพิจารณาอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11  พ.ศ. 2543 ยังได้กําหนดว่าเทศบาลแต่ละประเภทมีอํานาจหน้าที่ที่
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ต้องดําเนินการแตกต่าง โดยเทศบาลนครจะมีอํานาจหน้าที่มากที่สุด และยังได้มีการกําหนดว่ามีบาง
ภารกิจหน้าที่ที่เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนครจะดําเนินการ หรือไม่ดําเนินการก็ได้ 
ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบทบาทและอํานาจหน้าที่ของ อปท. กฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนา้ที่
ได้กําหนดไว้กว้าง ๆ และเป็นการกําหนดในลักษณะที่ท้องถิ่นอาจจะดําเนินการ หรือไม่ดําเนินการก็
ได้ ซึ่งทําให้แต่ละท้องถิ่น ประชาชนจะได้รับการบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
พร้อม และสมรรถนะของแต่ละ อปท. แต่ละแห่ง 

ภายใต้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่  อปท. พ.ศ. 
2542 หมวด 2 ว่าด้วยการกําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 
และมาตรา 17 และมาตรา 18 ได้กําหนดหน้าที่ให้  อปท.  รูปแบบต่าง ๆ ทั้งองค์การบริหารส่วน
ตําบลเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานครไว้ ได้กําหนดว่า  อปท.  
ต่าง ๆ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเองและกําหนดไว้โดยละเอียด ทั้งนี้อํานาจหน้าที่ของ อปท. รูปแบบต่าง ๆ จะมีผลอย่างสมบูรณ์
ต่อเมื่อแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.  
มีผลบังคับใช้ และประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
การมีส่วนร่วมด้านการปกครอง การบริหาร การเงิน การตัดสินใจอย่างอิสระ และการกําหนด
นโยบายของท้องถิ่นตนเองโดยปราศจากการแทรกแซงและอยู่ภายใต้การควบคุม กํากับ ดูแลของ
รัฐบาลเท่าที่จําเป็น 
 
2. รูปแบบของการปกครองสว่นท้องถิ่น 

การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นได้มีการจัดช้ันองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือ   
อปท. (Local Government) ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) รูปแบบทั่วไป ซึ่งจัดชั้นองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นออกเป็น 2 ชั้น คือระนาบบน (Upper Tier) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. 
(Provincial Administrative Organization) กับชั้นล่าง (Lower Tier) ซึ่งมี 2 ประเภทคือเทศบาล
กับองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ อบต. และ (2) รูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา ทั้งนี้ เฉพาะระนาบล่างนั้นมีการจัดช้ันของ  อปท. แต่ละประเภทย่อยลงไปอีกโดยเทศบาลมี
การแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ประกอบด้วยเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  

การจัดรูปแบบและโครงสร้างภายใน อปท.  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะกระทบต่อ
รูปแบบการใช้อํานาจของกลุ่มต่าง ๆ  โครงสร้างของ อปท. สามารถกําหนดได้ว่า ใครจะได้อะไรจาก
ระบบการเมืองในท้องถิ่นที่ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารจะต้องตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ  โดยเร็ว ในทางตรงกันข้ามผู้บริหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอาจไม่
แสดงการตอบสนองอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น การจัดโครงสร้างภายในของ  อปท.   มีดังนี้ 

1) แนวคิดว่าด้วยการจัดชั้นภายในระบบการปกครองท้องถิ่น 
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แนวคิดที่ว่าด้วยการจัดชั้น  (Tier System) เป็นแนวคิดที่แบ่งแยกภารกิจหน้าที่ระหว่าง
องค์กรที่จัดทําบริการสาธารณะ กล่าวคือ ภารกิจหน้าที่ยังเป็นปัจจัยสําคัญต่อการกําหนดโครงสร้าง
ของระบบการปกครองท้องถิ่นนั่นคือ การกําหนดช้ันภายในระบบการปกครองท้องถิ่น 
 แนวคิดในเรื่องการจัดชั้น ถือเป็นหลักสากลที่ปรากฏใช้ทั่วไปในการจัดระบบการปกครอง
ท้องถิ่นในต่างประเทศ เพื่อทําให้ขอบเขต บทบาทและอํานาจหน้าที่ของ  อปท.  ไม่เกิดความซ้ําซ้อน
กัน  การจัดชั้นนี้จะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ  

1. คุณลักษณะ โดยทั่วไปแล้ว พื้นที่ในความรับผิดชอบของ  อปท.   เป็นพื้นที่ที่
สอดคล้องกับขนาดและการขยายตัวของชุมชน  

2. เชิงภารกิจ จัดแบ่งได้ 2 ลักษณะคือภารกิจซึ่งเป็นบริการสาธารณะขนาดเล็กหรือ
มีขนาดของการบริการตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นสําคัญในพื้นที่หนึ่ง ๆ  อาจจะมีองค์กร
หรือหน่วยงานที่เข้าไปจัดทําบริการสาธารณะหลายองค์กร การจัดชั้นอาจมี  อปท.  ชั้นบนกับ  
อปท.  ชั้นล่าง ซึ่งพื้นที่ให้บริการอาจเป็นพื้นที่เดียวกัน แต่การบริการสาธารณะที่จัดให้บริการนั้น
เป็นคนละประเภทกัน โดยการจัดชั้นการปกครองโครงสร้างชั้นเดียวหรือเป็นแบบโครงสร้างสองช้ัน 
เพื่อความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ เป็นต้น 

2) แนวคิดว่าด้วยการจัดโครงสร้างแบบชั้นเดียว 
การจัดโครงสร้างแบบชั้นเดียวเป็นการจัดช้ันที่ง่ายที่สุด โดยจัดให้องค์กรที่ตั้งขึ้นมีหน้าที่

ทุกอย่างรวมกันอยู่ชั้นเดียว ในทางทฤษฎีนั้น แต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่นสามารถประมวลและ
รวบรวมกลุ่มเป้าหมายและนโยบาย เพื่อทําเป็นรายการความต้องการของท้องถิ่นแล้วจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญ การจัดโครงสร้างแบบชั้นเดียวนี้ บางครั้งจะจัดบริการให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่า
การจัดโครงสร้างแบบหลายช้ัน เพราะการจัดให้ภารกิจหน้าที่ทุกอย่างรวมอยู่ในชั้นเดียว จะทําให้
ผู้บริหาร  อปท.  นั้นกําหนดทิศทางและมีอํานาจหน้าที่เบ็ดเสร็จในการพัฒนาท้องถิ่นได้  

3) แนวคิดว่าด้วยการจัดโครงสร้างแบบหลายช้ัน 
สําหรับในประเทศไทยในปัจจุบันได้มีกฎหมายกําหนดให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น 

มี 2 รูปแบบ คือ 
1. รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  (อบต.) ซึ่งตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 
ได้บัญญัติให้ อบจ. เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมเทศบาล และ อบต.  

2. รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ กทม. มีฐานะเป็นหน่วย
การปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่เทียบเท่ากับ  อบจ. รวมกับเทศบาล ขณะที่เมืองพัทยาอํานาจหน้าที่
เทียบเท่ากับเทศบาล  

โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นด้านการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร
การทบทวนถึงความก้าวหน้าของกระบวนการกระจายอํานาจในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่มิติเชิง
โครงสร้างน้ัน ทําให้ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าหลายประการต่อโครงสร้างของ อปท.   ผลของการ
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ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของการบริหารใน อปท. คือ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, กุมภาพันธ์ 
2552) 

ประการแรก โดยหลักการและแนวคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่นนั้นกฎหมายได้ช่วย
เสริมสร้างและให้หลักประกันเกี่ยวกับความเป็นอิสระของท้องถิ่นให้กว้างขวางมากขึ้น มุ่งให้  อปท.  
มีภารกิจหน้าที่ที่กว้างขวาง มีความเป็นอิสระ โดยที่การกํากับดูแลจากรัฐจะเน้นเฉพาะเท่าที่มีความ
จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม และประการสําคัญประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น 

ประการที่สอง ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อปท. การปฏิรูปโครงสร้าง
การปกครองท้องถิ่นในช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้ผู้บริหารของ อปท. ในทุก
รูปแบบต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  

ประการที่สาม ในมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่าง  อปท.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกฎหมายการกระจายอํานาจที่มีส่วนในการกําหนดภารกิจของ  อปท. ได้พยายามทําให้
โครงสร้าง  อปท. ของไทยเป็น “ระบบสองช้ัน” โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลเป็น
โครงสร้างชั้นล่าง รับผิดชอบภารกิจที่มีความง่าย และไม่ใช่ภารกิจคาบเกี่ยวระหว่างองค์กร ในขณะ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นโครงสร้างในชั้นบนที่จะรับผิดชอบภารกิจที่มีขนาดใหญ่ มีความ
ยาก เป็นภารกิจคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรหรือเป็นภารกิจที่เกินกําลังของ อปท.  ในช้ันล่างจาก
ความก้าวหน้าดังที่ได้กล่าวมา เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการปรับปรุงโครงสร้างของ  อปท.  
ไทยในช่วงหลังปี  พ.ศ. 2540 ได้มุ่งทําให้การปกครองท้องถิ่นของไทยมีความเป็นประชาธิปไตย และ
มีความเป็นอิสระมากขึ้น 

แต่ภายใต้โครงสร้างที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนี้   อปท. ของไทยยังต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่สําคัญอยู่หลายเรื่อง กล่าวคือ 

1. ในความพยายามเพื่อจัดโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยให้เป็นโครงสร้าง
แบบสองชั้นนั้น แม้จะเป็นหลักการที่ดีที่จะช่วยลดปัญหาความซ้ําซ้อนในการจัดทําบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนก็ตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็คือ การขาดกลไกในการประสานเช่ือมโยง อปท. ในทั้ง 2 
ระดับที่มีประสิทธิภาพทําให้การประสานและเช่ือมโยงแผนการพัฒนาใน  อปท.  แต่ละระดับไม่
เกิดขึ้น นอกจากนั้น การเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาระหว่าง  อปท.  กับราชการส่วนภูมิภาคก็
ยังไม่ดีเท่าที่ควรด้วยเช่นกัน 

2. การกําหนดให้ผู้บริหารของ  อปท.  มาจากการเลือกตั้งทางตรงและมีความเข้มแข็งนั้น 
ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายใน  อปท.  เอง กล่าวคือ เมื่อสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งคู่ และกฎหมายกําหนดให้ฝ่ายบริหารไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นจึงทําได้เพียงการเปิดอภิปรายโดยไม่มีการลงมติ ต่างจากอดีต
ที่ฝ่ายสภาท้องถิ่นสามารถลงมติไม่ไว้วางใจได้ หรือสามารถไม่เห็นชอบร่างงบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีได้เช่นกัน รวมถึงอํานาจที่เพิ่มขึ้นของผู้บริหาร อปท. ยังส่งผลให้มีอํานาจในการ
จัดทํางบประมาณและเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณอันหมายถึงการจัดสรรผลประโยชน์ สามารถ
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แต่งตั้งถอดถอนรองนายกเทศมนตรีและพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการประจําได้ รวมทั้ง
ยังมีอํานาจในการยับยั้งข้อบัญญัติที่ตราโดยสภาท้องถิ่น ข้อกําหนดทางกฎหมายดังกล่าว เมื่อผนวก
กับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติในกรณีที่ฝ่ายบริหารสามารถส่งผู้สมัครสภาท้องถิ่นทีมเดียวกับตนและ
สามารถชนะการเลือกตั้งแบบยกทีม ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 

3. การกําหนดขนาดโครงสร้างของสภาท้องถิ่นที่ไม่สอดคล้องกับประเภทของ อปท.   
กล่าวคือ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะมีขนาดและจํานวนสมาชิกที่แปรผันตามจํานวนหมู่บ้าน
ภายในเขตตําบลน้ันๆ ซึ่งหากพื้นที่ตําบลใดมีจํานวนหมู่บ้านมาก ก็จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งบ่อยครั้งจะมีมากกว่าจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มีการกําหนดไว้
อย่างตายตัวตามกฎหมาย ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลไม่ต้องการที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล 
ทั้งๆ ที่เทศบาลมีภารกิจและอํานาจหน้าที่ที่กว้างขวางมากกว่า ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ว่าจะทําให้จํานวน
สมาชิกสภาลดลงแต่การคงไว้ซึ่ง ขนาดของสภาที่ใหญ่เช่นนี้ส่งผลกระทบต่องบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เพราะมีนัยยะต่อค่าตอบแทนของสมาชิก 

4. การที่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ผู้บริหารมีความเข้มแข็งได้นํามาสู่ความเกรง
กลัวที่ว่า หากผู้บริหารมีความเข้มแข็งแล้วอาจมีแนวโน้มของการผูกขาดการใช้อํานาจในการ
บริหารงานท้องถิ่น ดังนั้น กฎหมายจึงได้จํากัดวาระของผู้บริหาร อปท.  ไว้ไม่ให้ดํารงตําแหน่งได้เกิน 
2 วาระติดต่อกัน แต่ทว่าข้อกําหนดดังกล่าว ได้ส่งผลให้ผู้สมัครหลายคนถูกตัดสิทธิ และนับเป็นการ
ปิดกั้นทางการเมืองและปิดกั้นผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ 
 
ตารางที ่1.1  เปรียบเทียบ  “การปกครองท้องถิน่ของประเทศไทย” ในปัจจุบัน 

รูปแบบ 
องคก์ารบริหารส่วน

จังหวดั 
เทศบาล 

องคก์ารบริหารส่วน
ตําบล 

อํานาจ
หน้าที ่

1. ตราขอ้บัญญตัิโดยไม่ขดั
หรอืแยง้ตอ่กฎหมาย 
2. จัดทาํแผนพฒันา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 
3. สนับสนุน  ประสานให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าทีข่องราชการส่วน
ท้องถิน่อื่นในการพัฒนา
ท้องถิน่ 
4. คุ้มครอง  ดูแล 
และบํารงุรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ศิลปะจารีต

1. ตราเทศบญัญัติโดยไม่
ขัดหรอืแยง้ตอ่กฎหมาย 
2. มีหน้าทีห่ลักๆ 
เช่นเดียวกบัที ่อบจ. ตอ้ง
กระทาํ  แต่กระทําใน
ระดบั “เทศบาล” 
โดยส่วนใหญ่เกีย่วข้องกับ
การให้บรกิารพืน้ฐานที่
จําเป็นต่อการดาํรงชีวติ
ของราษฎร 

1. ตราบัญญัติโดยไม่ขดั
หรอืแยง้ตอ่กฎหมาย 
2. มีหน้าทีห่ลัก
เช่นเดียวกบัที ่
อบจ., เทศบาล ต้อง
กระทาํ 
แต่กระทําในระดับ 
“ตําบล” 
โดยส่วนใหญ่เกีย่วข้อง
กับการให้บรกิาร
พื้นฐานทีจ่ําเป็นต่อการ
ดาํรงชีวิตของราษฎร 
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รูปแบบ 
องคก์ารบริหารส่วน

จังหวดั 
เทศบาล 

องคก์ารบริหารส่วน
ตําบล 

ประเพณ ี ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมอนัดีงาม
ของท้องถิ่น 
5. จัดทาํกจิการใดๆ  อัน
เป็นอาํนาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิน่อื่นที่
อยูใ่นเขตองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด 

โครงสรา้ง 1.  สภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด (ฝ่ายนิติ
บัญญัต)ิ 
2.  นายกองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัด (ฝ่ายบรหิาร) 

1. สภาเทศบาล (ฝ่ายนิติ
บัญญัต)ิ 
2.นายกเทศมนตร(ีฝ่าย
บริหาร) 

1.  สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฝ่ายนิติ
บัญญัต)ิ 
2. นายกองค์การ
บริหารส่วน
ตําบล  (ฝ่ายบรหิาร) 

การบริหาร
การคลัง 

รายไดข้ององค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวัดมาจาก 
1.  ภาษทีี่ อบจ.จัดเก็บเอง
เช่น  ภาษีบํารงุท้องที ่2. 
ภาษีทีร่ฐับาลเป็นผู้จัดเก็บ
แล้วจัดสรรให ้ อบจ.
3.  เงนิอดุหนนุของรัฐบาล 

รายไดข้องเทศบาลมาจาก 
1.  ภาษทีี่เทศบาลจัดเกบ็
เอง เช่น รายไดจ้าก
ทรพัย์สินของเทศบาล
รายไดจ้ากการ
สาธารณูปโภคและเทศ
พาณชิย์ 2.  ภาษีทีร่ัฐบาล
เป็นผู้จดัเก็บแล้วจัดสรร
ใหเ้ทศบาล 3.เงนิอุดหนุน
ของรัฐบาลหรอืจาก
องค์การบรหิารส่วน
จังหวดั 

รายไดข้อง อบต. มา
จาก 1.  ภาษทีี่ อบต. 
จัดเก็บเองเช่น รายได้
จากทรพัย์สินของอบต.
รายไดจ้ากการ
สาธารณูปโภคและ
กิจการพาณชิยข์อง
อบต. 2.  เงินกู้โดยมี
หลักเกณฑ์ คือ กู้จาก
กระทรวงทบวง กรม 
องค์การหรอืนิตบิุคคล
และการกูก้ระทาํไดเ้มื่อ
ได้รับอนญุาตจากสภา
องค์การบรหิารส่วน
ตําบล  และการกู้ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย
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รูปแบบ 
องคก์ารบริหารส่วน

จังหวดั 
เทศบาล 

องคก์ารบริหารส่วน
ตําบล 

3.  เงนิอดุหนนุของ
รัฐบาล 

ที่มา สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม.่ การปกครองส่วนทอ้งถิ่นในประเทศ
ไทย  http://www.tlg.rmutt.ac.th/?page_id=28ฃ 

 
ตารางที ่1.2  เปรียบเทียบ  “การปกครองท้องถิน่รูปแบบพเิศษ 

รูปแบบ กรุงเทพมหานคร พัทยา 
อํานาจหน้าที ่ 1. การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยของ

ประชาชน 2.  การใหบ้รกิารแก่
ราษฎร  เช่น  การทะเบียนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การ
ขนส่ง  การควบคุมอาคาร  การ
สาธารณูปโภคการพัฒนาอนุรักษ์และ
อนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมการจดัการศึกษา
การสังคมสงเคราะห ์

1. ตราขอ้บัญญตัิโดยไม่ขดัหรอืแย้งตอ่
กฎหมาย 2. การรกัษาความสงบ
เรยีบร้อยของประชาชน 3. การ
ให้บรกิารแกร่าษฎร  เช่น  การจัด
การจราจร  การจัดการเกีย่วกับที่อยู่
อาศัย 4. การควบคุมและส่งเสรมิ
กิจการท่องเทีย่ว  การบํารงุรกัษา
ศิลปะจารีตประเพณ ี ภูมิปัญญา
ท้องถิน่  และวฒันธรรมอันดงีามของ
ท้องถิน่ 

โครงสรา้ง 1. สภากรงุเทพมหานคร (ฝ่ายนิติ
บัญญัต)ิ 2. ผู้ว่าราชการกรงุเทพฯ(ฝ่าย
บริหาร) 3. เขตและสภาเขต 

1.  สภาเมืองพทัยา (ฝ่ายนิติบญัญัติ)
2.  นายกเมืองพทัยา (ฝ่ายบรหิาร) 

การบริหาร
การคลัง 

รายไดข้อง กทม. มาจาก 1.  รายได/้
ภาษีทีจ่ัดเกบ็เอง เช่น ค่าธรรมเนียมค่า
ใบอนุญาตรายได้จากการ
สาธารณูปโภคและการพาณชิยข์อง
กรงุเทพมหานคร 2.  เงินกู ้3. เงนิ
อุดหนนุของรัฐบาลส่วนราชการ 4. 
เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
องค์การตา่งประเทศ  หรอืองค์การ
ระหว่างประเทศ 

รายไดข้อง เมืองพัทยามาจาก 1. 
รายได/้ภาษทีี่จดัเก็บเอง เช่น
ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต, รายได้จาก
การสาธารณปูโภคและการพาณิชยข์อง
เมืองพทัยา 2. เงินกู ้3. เงินอดุหนุน
ของรัฐบาลหรอืหน่วยงานของรัฐ      
4. เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ   

องค์การตา่งประเทศ  หรอืองค์การ
ระหว่างประเทศ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรูปแบบหน่ึงของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศ

ไทยซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการทําภารกิจโดยรวมของจังหวัด เช่น การจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผังเมืองจังหวัดรวมทั้งการดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของจังหวัด  
นอกจากน้ียังมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการสนับสนุน  ประสานงาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
เทศบาล 
เทศบาลเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2476 โดยมีเกณฑ์

การจัดตั้งซึ่งพิจารณาจากจํานวนและความหนาแน่นของประชากรในท้องถิ่น รวมทั้งรายได้ โดยตาม
กฎหมายมีการแบ่งเทศบาลออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) เทศบาลตําบล หมายถึง เทศบาลที่มีรายได้
จริงซึ่งไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่  12,000,000 บาทขึ้นไปมีประชากรไม่ต่ํากว่า 7,000 คนและความ
หนาแน่นของประชากรไม่ต่ํากว่า 1,500 คน/ตารางกิโลเมตร  2) เทศบาลเมือง หมายถึง เทศบาลที่มี
ประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป และความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ํากว่า 3,000  คน/ตาราง
กิโลเมตร  และ 3) เทศบาลนคร  หมายถึง  เทศบาลที่มีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป และมี
ความหนาแน่นของประชากรไม่ต่ํากว่า 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 ได้กําหนดให้เทศบาลในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 
ประเภท อันได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ซึ่งเทศบาลแต่ละประเภทก็มี
ลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายได้พอควร
แก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลนคร การจัดตั้งเทศบาลนครจะกระทําได้โดยการประกาศ
กระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี  
(หรือนายกเทศมนตรี) แล้วแต่กรณี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 24 คน โดยมีรอง
นายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 4 คน นอกจากน้ีกฎหมายยังกําหนดให้เทศบาลนครมีหน้าที่แตกต่างไป
จากเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลอีกด้วย 

เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎร
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมือง การจัดตั้ง
เทศบาลเมืองจะกระทําได้โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง 
ประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยที่สภาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 18 คน 
และมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 3 คน 

เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ตําบล (เทศบาลตําบลไม่ได้กําหนดจํานวนราษฎรในพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับเทศบาลเมือง
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และเทศบาลนคร) เทศบาลตําบลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยที่สภา
เทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลได้ 12 คน โดยมีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 คน 

สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จํานวน 12 คน มีหน้าที่ 
ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกําหนด และตรวจสอบควบคุมการ
ทํางานของฝ่ายบริหาร 

สําหรับหน้าที่ของสภาเทศบาลโดยหลักการแล้ว มีสําคัญ  4 ประการ ได้แก่ 
 (1) หน้าที่ในการเลือกฝ่ายบริหาร 
 (2) หน้าที่ในการสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล 
 (3) หน้าที่ในการออกเทศบัญญัติ และ 
 (4) หน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร 

 
สภาเทศบาลมีหน้าที่ในการออกกฎหมายหรือเทศบัญญัติ หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ชัดเจนที่สุด

ในการทํางานของสภาเทศบาล กล่าวคือ สภาเทศบาลทําหน้าที่เป็นองค์กรทางนิติบัญญัติในเทศบาล 
ทําหน้าที่ในการพิจารณา กล่ันกรอง และอนุมัติกฎหมายต่างๆ  ว่าควรบังคับใช้ในเขตเทศบาล
หรือไม่ อย่างไร และเม่ือพิจารณากันอย่างรอบคอบแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลจึงจะมีมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ เพื่อบังคับใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไปหรือไม่ หน้าที่ในประการน้ีถูก
กําหนดไว้ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2543 ที่
กําหนดว่า “เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย” นอกจากน้ี สภา
เทศบาลยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของฝ่ายบริหารน้ัน สภาเทศบาลมีวิธีการ
ในการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลอย่างน้อย 3 วิธี ได้แก่ 

(1) การต้ังกระทู้ถามฝ่ายบริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารตอบกระทู้ที่ตนเห็นว่าเป็นปัญหา
และให้ฝ่ายบริหารช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือแนวทางเพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป ดังมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 

(2) การตรวจสอบการทํางานโดยคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญของ
สภาเทศบาล คณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภาเทศบาล มีหน้าที่หลักในการกระทํากิจการใด 
ๆ ตามที่สภามอบหมายให้ดําเนินการ เช่น สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริง ศึกษาถึงความเป็นไปได้ 
หรือลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เทศบาล เป็นต้น และเมื่อได้ดําเนินการไปเช่นไร กรรมการดังกล่าวต้อง
รายงานผลการดําเนินงานนั้นให้สภาเทศบาลรับทราบด้วย ซึ่งการดําเนินงานของคณะกรรมการใน
ลักษณะเช่นนี้ ก็คือ การตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารในลักษณะหนึ่งด้วยเช่นกัน 
ตัวอย่างเช่น หากสภาเทศบาลไม่เห็นด้วยกับการทํางานของฝ่ายบริหาร สภาเทศบาลอาจจะตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาและพิจารณาว่าในประเด็นดังกล่าว ควรมีแนวทางในการตัดสินใจ
หรือดําเนินการอย่างไร ตลอดจนสามารถเรียกให้ฝ่ายบริหารมาชี้แจงว่าเหตุใดฝ่ายบรหิารจงึตดัสินใจ
เช่นนั้น ซึ่งหากฝ่ายบริหารไม่สามารถช้ีแจงให้คณะกรรมการดังกล่าวเข้าใจหรือไม่สามารถตอบ
คําถามได้อย่างกระจ่างชัดแล้ว ผลเสียย่อมเกิดแก่ตัวผู้บริหารเอง และอาจมีผลในการเลือกตั้งครั้ง
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ต่อไป ตามมาตรา 32 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2543 
ได้ให้อํานาจแก่สภาเทศบาลไว้โดยกําหนดว่า“สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น
คณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรือ่งใดๆ 
อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล” 

(3) การเสนอเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในเขตเทศบาล “ในกรณีกิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของเทศบาล หรือประชาชนในท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่หรือคณะเทศมนตรีอาจเสนอต่อประธานสภาเทศบาล 
เพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในท้องถิ่นได้ และประกาศให้ประชาชนทราบ การออกเสียง
ประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบกิจการสําคัญในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามวรรคหนึ่ง”ซึ่งกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสิทธิเข้ามาช่วยฝ่ายบริหารตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญต่อเทศบาลได้ง่ายขึ้น ซึ่งการให้
ความเห็นของประชาชนนี้จะสามารถกระทําได้ ก็ต้องได้รับการเสนอจากสมาชิกสภาเทศบาล
เสียก่อน 

การตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของฝ่ายบริหารวิธีการหน่ึงก็คือ การฟังการแถลง
นโยบายและผลการดําเนินงานของนายกเทศมนตรี ซึ่งวิธีการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพและความม่ันคงของฝ่ายบริหารมากนัก แต่ก็เป็นวิธีการหน่ึงที่แสดงให้เห็นได้ว่าฝ่าย
บริหารต้องทํางานอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของสภาเทศบาลซ่ึงเป็นตวัแทนของประชาชน
ในเขตเทศบาล 

อํานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศตามกฎหมาย 
2. อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 
หน้าที่ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามกฎหมายได้กําหนดหน้าที่ของ

นายกเทศมนตรีดังนี้ 
 (1) กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ

เทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย 
 (2) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
 (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ

นายกเทศมนตรี 
 (4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (5) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 

ลักษณะการใช้อํานาจของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงน้ีแตกต่างจากการ
ใช้อํานาจของนายกเทศมนตรีในรูปแบบคณะเทศมนตรีในสมัยก่อน กล่าวคือ นายกเทศมนตรีที่มา
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จากการเลือกตั้งโดยตรงมีลักษณะการใช้อํานาจที่เด็ดขาดกว่า และเป็นผู้ใช้อํานาจแต่เพียงคนเดียว 
ไม่จําเป็นต้องใช้อํานาจร่วมกับรองนายกเทศมนตรี ซึ่งสามารถสร้าง “ภาวะผู้นํา” ให้แก่
นายกเทศมนตรีได้มากกว่านายกเทศมนตรีในรูปแบบคณะเทศมนตรี ที่นายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกของสภาเทศบาล 

โครงสร้างภายในของเทศบาล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2543 ได้กําหนดเร่ือง

โครงสร้างภายในของเทศบาลไว้อย่างกว้างๆ  ดังนี้  (1) สํานักงานปลัดเทศบาล  (2) ส่วนราชการอื่น
ตามที่นายกเทศมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ 
กระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการกลางเทศบาล  (ก.ท.) ยังได้ประกาศกําหนดการแบ่ง
โครงสร้างส่วนราชการในเทศบาล ให้เทศบาลมีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

(1) สํานักปลัดเทศบาล 
(2) กองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น ซึ่งประกอบด้วย 

1) ส่วนราชการที่เป็นสํานักหรือกอง ได้แก่ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม กองการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม 

2) หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นอกจากน้ีในประกาศดังกล่าว ยังได้กําหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วน

ราชการไว้เพิ่มเติม ดังนี้ 
ก. เทศบาลอาจเปลี่ยนแปลงส่วนราชการต่างๆ (ที่เป็นสํานักหรือกอง) ได้ตามความ

จําเป็นและเหมาะสมของเทศบาล ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
(ก.ท.จ.) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการกลาง เทศบาลกําหนด (ก.กลาง เทศบาล) 

ข. สํานักปลัดเทศบาลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 

ค. สํานัก กอง หรือ ส่วนราชการให้มีหน้าที่ตามที่เทศบาลกําหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.) 

ง. การแบ่งส่วนราชการภายใน สํานักปลัด สํานัก กอง หรือส่วนราชการให้กําหนดเป็น
ประกาศเทศบาล โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทศบาล  (ก.ท.จ.) 

จ. การจัดตั้ง การปรับปรุง การรวม หรือยุบส่วนราชการ ให้เทศบาลพิจารณาเสนอ
ความเห็นและพิจารณาอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกันแล้วเสนอต่อ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
อปท.  รูปแบบพิเศษเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะที่จัดตั้งขึ้น เนื่องจากมี

ลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมาะแก่การบริหารจัดการแบบ  อปท.  แบบทั่วไป เช่น มีลักษณะเป็นเมือง
หลวง ซึ่งมีประชากรหนาแน่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ชายแดน จึงต้องมีการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ
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พิเศษเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่งคือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมือง
หลวงของประเทศ และพัทยาซึ่งมีลักษณะพิเศษในฐานะแหล่งท่องเที่ยว 
 
3. บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ในบริบทประเทศที่กําลังพัฒนาหลายประเทศ ซึ่งนําเอาหลักการและแนวคิดหลักการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระจายอํานาจทางด้านสาธารณสุขไปปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบ กลับ
ก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในการให้บริการและก่อให้เกิดความเหลื่อมลํ้าของคุณภาพการ
ให้บริการทางด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ปัญหาทางด้านการ
บริการด้านสาธารณสุขในประเทศอินโดนีเซีย  อันเนื่องมาจากการกระจายอํานาจสู่ระดับภาค 
(Regency) และเทศบาล (Kota) ภายหลังการล่มสลายของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดี Suharto อีก
ทั้งในกรณีประเทศกําลังพัฒนาในแอฟริกาและลาตินอเมริกา ก็พบว่าได้เกิดความซํ้าซ้อนกันของ
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบและระดับต่างๆ อันส่งผลให้เกิดความไม่มี
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรภาครัฐในประเทศเหล่านั้น (Gottret and Schieber, 2006) ส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ในการจัดการด้านสุขภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน แต่กลับเสริมการทํางาน
ร่วมกันจึงเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องศึกษาและที่สําคัญต้องเข้าใจบทบาทของ  อปท.  ในบริบทการ
กระจายอํานาจด้านสุขภาพก่อน 

ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ  อปท.  ไว้ในมาตรา 16 
มาตรา 17 และมาตรา 18 นั้น จะเห็นได้ว่าเป็นอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะที่มีขอบเขต
กว้างขวางกว่าเดิม และในมาตรา 30 กําหนดให้มีการถ่ายโอนงานบริการสาธารณะที่เป็นการ
ดําเนินการซ้ําซ้อนระหว่างรัฐและ  อปท.  หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขต  อปท. หรือภารกิจที่
รัฐจัดให้บริการในเขต  อปท.  และส่งผลกระทบกับ อปท. อื่นหรือภารกิจที่เป็นการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาล ซึ่งรูปแบบการมอบหมายภารกิจหรือบริการสาธารณะ มีรูปแบบอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1)   อปท.  ดําเนินการเอง 
เมื่อรัฐบาลหรือส่วนราชการยุติบทบาทการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นบริการ

สาธารณะขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและการจัดโครงสร้างพื้นฐาน และถ่ายโอนหรือส่ง
มอบให้  อปท.  ดําเนินการเอง ซึ่งสามารถดําเนินการได้ใน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ภารกิจที่  อปท.  รับ
มอบแล้ว ไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หรือ เทศบาล เมื่อรับโอนภารกิจต่าง ๆ แล้ว 
สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองภายใต้ความสามารถของตนเอง 2) ภารกิจที่ต้องร่วมกันดําเนินการ
ระหว่าง  อปท.   เนื่องจากมีภารกิจบางประการอาจต้องคํานึงถึงความร่วมมือ ดังนั้นภารกิจ
บางอย่างต้องมีลักษณะการทํางานร่วมกันระหว่าง  อปท.  และ 3) ภารกิจที่  อปท.  ต้องดําเนินการ
เอง แต่  อปท.  สามารถซ้ือบริการ มอบหมายหรือจัดซ้ือจัดจ้างให้เอกชนดําเนินการแทนได้ 

2)   อปท.  กับหน่วยงานราชการร่วมกันดําเนินการ 
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ในการดําเนินการบริการสาธารณะบางภารกิจต้องมีการปรับเปลี่ยน เช่น การปรับ
บทบาทของราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับ  อปท.  ใหม่ โดยท้องถิ่นอาจจะเป็น
ผู้ดําเนินการหลักในการดําเนินกิจการสาธารณะบางภารกิจ แต่อีกหลายภารกิจยังคงอยู่ภายใต้การ
กํากับหรือการบริหารจัดการหรือการดําเนินงานของส่วนราชการ 

3) ภารกิจที่รัฐไม่ได้ถ่ายโอนไป แต่ อปท.  สามารถดําเนินการได้ ภารกิจบางประการ
ไม่ได้มีการถ่ายโอนให้กับ  อปท.   เช่น การจัดการศึกษาสูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ถ้า  อปท.  
ใดต้องการจัดการศึกษาดังกล่าวก็สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก  อปท.  มีอํานาจหน้าที่ในการจัด
การศึกษาอยู่แล้ว แต่ทั้งน้ีจะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณามาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้
กําหนดด้วย  

อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยังคงกําหนดบทบาท
หน้าที่ตามที่ควรจะเป็นตามกฎหมายเฉพาะ ดังนี้ 

“มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอํานาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการดําเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคส่ี และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับ
หน้าที่และอํานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้
เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได้ 

รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือ
การจัดสรรภาษี ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดําเนินการตามวรรคหน่ึงได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจดําเนินการได้ 
ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหน่ึงและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาการเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ต้องทําเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
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ความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย” 

 
ส่วนอํานาจหน้าที่และการบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมของแต่ละหน่วยงานก็จะมี

ความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการกําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ  เช่น 
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 45 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ อบจ. ไว้ดังนี้ 
1. จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่น 
4. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่น 
5. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6. จัดทํากิจการใด ๆ  อันเป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต 

อบจ. และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดําเนินการ
หรือให้ อบจ. จัดทําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

7. จัดทํากิจการอื่น ๆ  ที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ อบจ. เช่น พ.ร.บ. 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 

 
อํานาจหน้าที่ของเทศบาลในด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.เทศบาล  ได้แก่ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและ

ทางบก  (มาตรา 67  (1)) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  (มาตรา 68 (1)) ให้มีและ
บํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา 68 (2)) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  (มาตรา 
68 (3)) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  (มาตรา 67 (6)) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา 67 (3)) ให้
มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  (มาตรา 68 (4)) การ
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา 16 (10)) 
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2)) การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (มาตรา 16 (5)) การสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 60  

 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (มาตรา 67 (4)) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  (มาตรา 68 (8)) การผังเมือง  (มาตรา 68 (13))  จัดให้มีที่จอดรถ 
(มาตรา 16 (3)) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (มาตรา 16 
(17))การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28)) 

4. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  (มาตรา 67 
(7)) การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล  (มาตรา 67 (2)) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  (มาตรา 17  (12))  

 
 

ตารางที่ 1. 4 การแบ่งภารกิจตามการกระจายอํานาจให้หน่วยงานรัฐแต่ละระดับหน่วยงาน 
หน่วยงาน พื้นทีท่ี่

รับผิดชอบ 
การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ จัดทําเป็นนโยบายระดับชาติ สร้างกลไก
แรงจูงใจ 

สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหง่ชาต ิ(สช.)  

 ประเมินความก้าวหน้าในการสร้างเสริม
สุขภาพใน 6 ด้าน คือ 1) นโยบายสุขภาพ 2) 
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ 3) การมีส่วน
ร่วมของชุมชน 4) ทักษะชีวิตและพฤติกรรม
สุขภาพประชาชน  5) การปรับทัศนคติ
เกี่ยวกับบริการสุขภาพ 6) การใช้หลักฐาน
ทางวิชาการและการประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
(สสจ.)  

จังหวดั 1. ประสานงานเพื่อให้เกิดการประเมิน
สภาพปัญหาปัจจัยกําหนดสุขภาพและจัดทํา
แผนสุขภาพจังหวัดร่วมกัน 

2. ส่ือสารสาธารณะเพื่อพัฒนาทักษะส่วน
บุคคลในเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิต (ที่
จําเพาะกับบริบทของจังหวัด)  

3.จัดระบบข้อมูลด้านสุขภาพสนับสนุน
ข้อมูลให้ท้องถิ่นในการประเมินผลและ
ตัดสินใจ 

4. กํากับมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ด้านสุขภาพและภารกจิทีเ่กีย่วข้องกับสุขภาพ 
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หน่วยงาน พื้นทีท่ี่
รับผิดชอบ 

การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ 

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
อําเภอ 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 
(อบจ.)  

จังหวดัหรือ
ระหว่างทอ้งถิน่ 

1. สร้างกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพในระดับจังหวัดที่มี ส่วนร่วมจาก
ท้องถิ่ นระดับต้น  (Build healthy public 
policy) 

2. สร้างกลไกเพ่ือจัดการส่ิงแวดล้อมที่เอื้อ
ต่ อ สุ ข ภ าพ ใ น ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  (Create 
supportive environment for health)  

สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 
(สสอ.)  

อําเภอ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในรปูแบบคณะ
กรรม การ คปสอ. หรือ CUB Board ในการ
จัดระบบขอ้มูลการบญัชีและการสนับสนนุ 
รพ.สต และอบต. พฒันาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในอาํเภอ 

เทศบาล ท้องถิน่เขตเมือง -จัดให้มีบริการสาธารณะในเทศบาล 18 
งาน 

การ ส่ ง เสริ ม สุขภาพของประชาชน
รายบุคคล 6 งาน (อาจจัดโดยผู้ให้บริการ
สุขภาพอื่น)  

การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน 4 งาน 
  การจัดส่ิงแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ 5 งาน 

การคุ้มครองสิทธิ 2 งาน 
-เ ป็ น แกนประส าน จั ดทํ า น โ ยบาย

สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมหรือจัดทําแผน
สุขภาพเทศบาล 

องค์การบรหิารส่วนตําบล 
(อบต.)  

ท้องถิน่เขต
ชนบทตําบล 

-จัดให้มีบริการสาธารณะในเขต 18 งาน 
การ ส่ ง เสริ ม สุขภาพของประชาชน

รายบุคคล 6 งาน (อาจจัดโดยผู้ให้บริการ
สุขภาพอื่น)  

การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน 4 งาน 
การจัดการให้ เกิดส่ิงแวดล้อมที่ดีต่อ

สุขภาพ 5 งานการคุ้มครองสิทธิ 2 งาน 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 62  

 

หน่วยงาน พื้นทีท่ี่
รับผิดชอบ 

การจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ 

-เ ป็ น แกนประส าน จั ดทํ า น โ ยบาย
สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมหรือจัดทําแผน
สุขภาพตําบล 

ศูนย์สุขภาพ  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 

ตําบล เป็นผู้ให้บริการการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนรายบุคคลอาจสังกัด อบต. หรือ 
CUB  

โรงพยาบาลชุมชน อําเภอ เป็นพี่เล้ียงสนับสนุน สอ./รพ.สต./ PCU 
ในรูปแบบ CUB Board ด้านกําลังคนและ
เวชภัณฑ์การจัดการเรื่องระบบข้อมูลด้าน
สุขภาพและระบบการเฝ้าระวัง 

ที่มา ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ. บทบาท  อปท.   ในการสร้างเสริมสุขภาพและข้อเสนอเชิง
นโยบายเรื่องการกระจายอํานาจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ. 2553: 4-5 

 
กรอบแนวคิดการกระจายอํานาจ ยึดหลักการ 3 ด้าน คือ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ 2551) 
1) ด้านความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการของ อปท. การ

บริหารจัดการด้านต่างๆ  โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระบบ
ประชาธิปไตย 

2 ) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐต้องกระจายอํานาจ
ให้  อปท.  พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองได้มากกว่า โดยปรับบทบาทและภารกิจของ
ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพิ่มบทบาทให้  อปท.  เข้าดําเนินการแทน  

3) ด้านประสิทธิภาพการบริการของ อปท. ประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้น 
หรือไม่ต่ํากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการของ อปท. มีความโปร่งใส และรับผิดชอบ
ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น  

ความก้าวหน้าของการกระจายอํานาจโดยเฉพาะในด้านสุขภาพมีน้อยมากในช่วงเวลา
กว่า 10 ปีที่ผ่านมา สาเหตุมาจากความไม่ชัดเจนของนโยบายกระจายอํานาจในรูปแบบการถ่ายโอน
สถานีอนามัย หลักเกณฑ์ ระเบียบคําส่ังและข้อกําหนดต่าง ๆ  ทั้งในส่วนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) และกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การท่ีเกี่ยวข้องอาจมีแนวคิดการกระจายอํานาจด้านสุขภาพที่แตกต่าง
กัน คณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละคณะไม่มีความชัดเจนในบทบาทและความคาดหวังผลการ
ดําเนินงาน  ข้อเสนอคือ 
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1. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่  อปท. สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ควรถ่ายทอดนโยบายการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่ อปท. ที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
เพื่อส่ือสารกับผู้บริหารราชการส่วนกลางและท้องถิ่นให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง 
ๆ พัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติทุกระดับที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

2. กระทรวงสาธารณสุขควรประสานงานกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ออกระเบียบต่าง ๆ  กรอบโครงสร้างอัตรากําลังของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมใน อปท.  ที่มี
การรับโอนภารกิจด้านสุขภาพ   

3. แม้ว่าการออกแบบระบบการถ่ายโอน ได้กําหนดให้มีกลไกรับผิดชอบในพื้นที่แล้ว แต่
การทํางานของกลไกดังกล่าวอาจยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ดังนั้น คณะอนุกรรมการส่งเสริม
การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่  อปท.  ระดับจังหวัด ควรมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นในระดับจังหวัด ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
จําเป็นและความสําคัญของการกระจายอํานาจ รวมทั้งเป็นผู้ประสานกับกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สปสช. และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการถ่ายโอนสถานี
อนามัยให้แก่ อปท. ในด้านการจัดระบบบริการสุขภาพ ระบบจัดการการเงินการคลัง ระบบจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

4. จัดตั้งเครือข่ายสาธารณสุขท้องถิ่น เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไป
ยังท้องถิ่น ได้มีกลไกสําหรับปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการบริหารงาน การพัฒนา
วิชาการ การดําเนินงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบบริการของสถานบริการในสังกัด  
อปท.  (จรวยพร  ศรีศศิลักษณ์  2555) 
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บทที ่3 
 

กฎหมายและมาตรการกํากับดูแลอนามัย สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขของ
ท้องถ่ิน 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อศึกษาบทที่ 3 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายเรื่องการขยายเมืองกับปัญหาของเมืองได้ 
2. อธิบายเรื่องการจัดผังเมืองได้ 
3. อธิบายเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพได้ 
4. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของกฎหมายต่างๆ ที่ให้อํานาจท้องถิ่นได้ 

 
 

1. การขยายเมืองกับปัญหาของเมือง 
เมื่อเมืองขยายตัวออกไปมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ส่ิงบริการอํานวยความสะดวกด้าน

ต่างๆ  ก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วย ทั้งชนิด จํานวน และคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การศึกษา 
การแพทย์ และการพักผ่อนหย่อนใจ จนเป็นที่ยอมรับกันว่าเมืองเป็นศูนย์กลางของส่ิงบริการอํานวย
ความสะดวกต่างๆ  " เมือง " ซึ่งในที่นี้ หมายถึงเทศบาลกรุงเทพฯ พัทยา และเขตปกครองพิเศษ  
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตชัดเจน และมีอํานาจหน้าที่ที่มีกฎหมายรองรับเป็นศูนย์กลางของ
ความเจริญ 

การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของส่ิงบริการอํานวยความสะดวกต่างๆ  ก็ปรากฏว่าใน
เมืองที่มีการขยายตัวออกไปโดยไม่มีการวางแผน (หรือมีแผนแต่ไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ตามได้) ได้มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ปัญหาการจัดการขยะและน้ําเสีย ปัญหาการจราจรติดขัด 
ปัญหามลภาวะด้านต่างๆ  ปัญหาการขาดแคลนส่ิงสาธารณูปโภคในบางพื้นที่ ปัญหาการขาดแคลน
ที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และปัญหาการสูญเสียเอกลักษณ์ของเมือง เป็นต้น ยิ่งเป็นเมืองที่มีการ
ขยายตัวมากขึ้น ปัญหาก็มักจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งในแง่ของชนิด จํานวน และความรุนแรงของ
ปัญหา ยิ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ จะมีปัญหามากกว่าเชียงใหม่ เชียงใหม่มีปัญหา
มากกว่าพะเยา เป็นต้น จนบางครั้งเคยมีคนกล่าวว่า เมืองนั้นนอกจากจะเป็นศูนย์กลางของส่ิง
บริการอํานวยความสะดวก เป็นศูนย์กลางความเจริญแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของปัญหาต่างๆ  อีกด้วย  
(อัษฎางค์  โปราณานนท์ 2544) 

เมืองมีบทบาทหน้าที่หลายประการ เช่น เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการค้า เป็นตลาด 
เป็นที่รองรับผลผลิตจากชนบท เป็นแหล่งจ้างงาน เป็นศูนย์กลางการบริหาร เป็นศูนย์กลาง
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การศึกษาและวิทยาการ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านอื่นๆ  เป็นต้น (ซึ่งหน้าที่หลักของเมือง 
อาจพิจารณาจากรายได้ของเมือง ผลผลิต และจํานวนประชากรที่ประกอบอาชีพนั้น) เพราะส่ิง
บริการต่างๆ  จะมาตั้งอยู่ในเมือง เมืองขนาดเล็กก็จะเป็นศูนย์กลางขนาดเล็ก มีส่ิงบริการไม่มาก แต่
เมื่อขยายตัวเป็นเมืองใหญ่ ก็จะเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้น มีส่ิงบริการมากขึ้น ทั้งชนิด จํานวน 
และมีคุณภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนมีขอบเขตการให้บริการที่กว้างขวางขึ้น เมืองเล็กอาจให้บริการได้
เพียงแค่พื้นที่ชนบทข้างเคียงโดยรอบ แต่ถ้าเมืองใหญ่ๆ  ก็อาจให้บริการครอบคลุมไปถึงเมืองเล็กๆ  
โดยรอบด้วย เพราะส่ิงบริการหลายๆ  อย่างจะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนของ
ภาคเอกชน ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าคนในเมือง โดยเฉพาะเมืองใหญ่จะมีโอกาสได้ใช้ส่ิงบริการที่ดีกว่า 
ทันสมัยกว่า คนในเมืองเล็กและในชนบท 

เมืองใหญ่จะมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าเมืองเล็ก เพราะเมืองใหญ่มีคนมากกว่าจึงมีจํานวน
การเกิดสูงกว่าเมืองเล็ก ยิ่งไปกว่านั้น การที่เมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางของการจ้างงาน เป็นศูนย์กลาง
ของโอกาสที่ได้ใช้บริการที่ดีกว่า ทําให้มีแรงดึงดูดให้เกิดการอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ในอัตราที่สูงกว่า
เมืองเล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เมืองขยายตัว 

ส่วนจํานวนประชากรในเมืองนั้นจะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือ ผู้ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ (แต่จะมีจํานวนหน่ึงที่ไปทํางานหรือไปศึกษาที่อื่นโดยไม่ได้ย้ายช่ือออกไป) กลุ่มที่
สอง จะเป็นผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองเพื่อทํางาน เพื่อศึกษาต่อ หรือด้วยเหตุอื่นๆ  แต่ไม่ได้
โอนย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านในเมืองนั้น ทั้งนี้เพราะเข้ามาเช่าห้องอยู่ชั่วคราว หรือบุกรุกเข้า
ไปสร้างบ้านเรือนบนพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงไม่รู้ว่าจะโอนชื่อไปเข้าที่ไหน รวมไปถึงยังไม่รู้ว่าจะ
ย้ายต่อไปที่ไหนเมื่อไร คนทั้ง 2 กลุ่มจะพักอาศัยอยู่ในเมือง นอกจากนั้นแล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่
พักอาศัยอยู่นอกเมือง แต่ตอนเช้าจะเดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อทํางาน เพื่อศึกษา เพื่อเข้ามาใช้
บริการบางประเภท มาเยี่ยมญาติ มาซื้อหรือขายของ และจะเดินทางกลับออกไปในเวลาเย็น คนอีก
กลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในเมืองคือ นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยว 

จํานวนประชากรในเมืองทั้งหมดที่กล่าวถึงจึงมีอิทธิพลต่อความต้องการส่ิงบริการต่างๆ ที่
เทศบาลและองค์กรอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดเตรียมไว้ให้ ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องมีตัวเลขที่
ค่อนข้างถูกต้อง โดยเฉพาะตัวเลขจํานวนประชากรในอนาคต เพื่อจะได้จัดเตรียมส่ิงบริการไว้ให้ได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการ 

จากการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 6 วันที่ 7-11 สิงหาคม 2548 ณ กรุงเทพมหานคร 
ได้เกิดกฎบัตรร่วมกันคือ กฎบัตรกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Bangkok Charter on Health 
Promotion (2005) ระบุไว้ว่า “การส่งเสริมสุขภาพเป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐทุกฝ่าย 
การกําหนดนโยบาย แผนงานใดๆ  ต้องคํานึงในเรื่องสุขภาพด้วย โดยใช้การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดําเนินงาน” 

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสดา้นอนามยั
ส่ิงแวดล้อมจาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ กรุงเทพมหานคร ได้เกิดกฎบัตรและปฏิญญาร่วมกัน คือ กฎบัตรและ
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ปฏิญญากรุ ง เทพฯ  ด้ านอนา มั ย ส่ิ งแวด ล้อม  (Charter and Bangkok Declaration on 
Environment and Health (2007) จากการประชุม สรุปได้ว่า “ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ใน
ส่ิงแวดล้อมที่ทําให้บรรลุคุณภาพชีวิตสูงสุด เข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ทุกภาคส่วน 
ต้องรับผิดชอบต่อการกระทํา ต้องแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนเพื่อคุ้มครองส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพในระดับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น คุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมียุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี” 

แหล่งที่อยู่อาศัยของเมืองโดยเฉพาะแหล่งที่แออัด มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากโรค
ที่สําคัญมากกว่าในเขตชนบท ผู้อาศัยอยู่ในเมืองได้สัมผัสกับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการกลายเป็นเมืองที่มีการเปล่ียนแปลงของโรคติดต่อเช่นยุงเป็นพาหะที่สําคัญของ
มาลาเรียไข้เลือดออกและโรคเท้าช้าง พาหะไวรัสไข้เลือดออก ซึ่งแต่ละปัญหาน้ีต้องมีการควบคุม
การใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันและการกําหนดเวลาผลกระทบของนโยบายควรจะเน้นพื้นที่ความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกันของการบริการท้องถิ่น (สาธารณสุขน้ําประปาและสุขาภิบาล) เนื่องจาก
ความซับซ้อนทางชีวภาพของโรคพาหะ การจัดการปฐมภูมิที่กระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นการสนับสนุน
จากชุมชนและทักษะทางเทคนิคเฉพาะเป็นส่ิงจําเป็น (Lines et al, 1994) 

กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและการกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นมีสาระสําคัญเรื่องกําหนด
อํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ  อปท.   และระหว่าง  อปท.   ด้วย
กันเอง โดยได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ  อปท.  ไว้ในมาตรา 16 –21 ดังนี้คือ  มาตรา 16 ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  จัดให้มีและ
บํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่
จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง การประกอบอาชีพ การศึกษา การท่องเที่ยว การสังคม
สงเคราะห์ การบํารุงรักษาศิลปะ การปรับปรุงแหล่งชุมชน การส่งเสริมกีฬา ประชาธิปไตย การ
รักษาความสะอาด การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ําเสีย การสาธารณสุข การผังเมือง ความสงบ
เรียบร้อย การบรรเทาสาธารณภัย การขนส่ง การดูแลที่สาธารณะ มาตรา 17 และ 18  การจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน มาตรา 19 ถึง 20 เกี่ยวกับการจัดการจัดบริการ
สาธารณะ  มาตรา 21 รัฐมอบอํานาจให้ท้องถิ่นดําเนินการแทนและรับผิดชอบในส่วนใด 

นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการ
คุ้มครองประชาชนด้านสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม ทั้ งนี้ เพราะบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 จะครอบคลุมถึงเรื่องการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย การ
แก้ไขปัญหาเหตุรําคาญ การควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด สถานที่จําหน่าย
หรือสะสมอาหาร และการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ สุขลักษณะของอาคาร และการ
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและการสาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อมของประชาชน และโดยที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กระจายอํานาจในการทําหน้าที่การ
บริหารจัดการให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดย
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หลักการจึงต้องดําเนินการตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้นเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อมของชุมชนในเขตท้องถิ่นต่าง ๆ   ให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์เมืองน่าอยู่  (Healthy Cities) นั้น ราชการส่วนท้องถิ่นควรต้องมีการบริหารจัดการที่
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรชุมชน และภาคเอกชน ในอันที่จะสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ วางแผน ตัดสินใจ และดําเนินการแบบบูรณาการ
ตามสภาพปัญหาและลําดับความสําคัญของแต่ละท้องถิ่น 

ดังนั้น การใช้มาตรการด้านกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ตาม
แนวทางกลยุทธ์เมืองน่าอยู่ โดยกรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) 
ดําเนินงานพัฒนาการรับรองระบบคุณภาพบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Environmental Health 
Accreditation: EHA) ของ  อปท. ของเทศบาลมาตรฐานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม  อปท.  มี 
9 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. ระบบการจัดการคุณภาพนํ้าบริโภค 3. 
ระบบการจัดการส่ิงปฏิกูล 4. ระบบการจัดการมูลฝอย 5. ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
6. ระบบการจัดการเหตุรําคาญ 7. ระบบการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8. ระบบการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และ 9. ระบบการบังคับใช้กฎหมาย 

 
2.  การวางแผนและผังเมือง 

ความจําเป็นสําหรับแนวทางบูรณาการกับการแก้ไขปัญหาการจดัลําดบัความสําคัญในเมือง 
รวมถึงความจําเป็นในการวางแผนการขนส่งและตระหนักว่า สุขภาพดีขึ้นได้ก็โดยการวางผังเมือง 
ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม การวางแผนและผังเมืองควรพิจารณาในด้านความคุ้มค่าต่อสาธารณสุขของ
ชุมชน แนวคิดของ “สัญญาร่วมด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Contract)” เป็นการทํางาน
ร่วมกันในรูปแบบที่แข็งแกร่งระหว่างผลประโยชน์ของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นและความร่วมมือกับ
ชุมชน แม้กระทั่งการออมเงินก็เข้าไปรวมในให้การบริการสุขภาพเพื่อที่จะเช่ือมโยงกับการทํางาน
อย่างสมบูรณ์ แนวทางการวางผังเมืองและส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุขได้รับการพิจารณาเป็นปัจจัย
สําคัญ แต่ปัญหาในการพัฒนานโยบายบนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้น ก็มีวิธีการที่
หลากหลาย และมาตรฐานการศึกษาเก่ียวกับสภาพความเป็นเมืองและสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทํางานร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์และนโยบายในสาขา
เฉพาะของการวางผังเมือง นักสาธารณสุข นักส่ิงแวดล้อม และนักวางแผนทางสถาปัตยกรรม
จําเป็นต้องทํางานร่วมกันมากขึ้นระหว่างกรอบนโยบายที่แตกต่างกัน (World Health 
Organization, 2010; 3-4) 

เนื่องจากที่ผ่านมา การวางแผนเมืองมุ่งเน้นการตอบสนองเชิงแก้ไขปัญหา ซึ่งควรจะเน้น
การป้องกัน โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ / ผลประโยชน์ เน้นการพยากรณ์และมาตรการ
ป้องกันผลกระทบ หรือมากกว่าการรอคอยหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติใน
ปัจจุบันมักจะตอบสนองต่อการแก้ปัญหามากกว่า เหตุผลทางการเมือง เพราะนักการเมืองและ
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นักการเมืองท้องถิ่นมองเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์เป็นสําคัญ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะแสวงหา
ผลประโยชน์ระยะส้ันมากกว่าผลในระยะยาว แต่ผลลัพธ์ของส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจากการ
วางแผนเมืองมักเกิดในระยะยาว ดังนั้น จึงมีอยู่ความขัดแย้งระหว่างความพยายามที่จะปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน และวาระทางการเมืองของผู้กําหนดนโยบาย สรุปได้ว่า 
ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันว่า มีความจําเป็นสําหรับแนวทางและวิธีการแบบองค์รวมและระยะยาว
มากกว่าการพิจารณาระยะสั้น ระบุความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดผลกระทบโดยใช้พิจารณาปัจจัยเดี่ยวๆ 
(World Health Organization, 2010; 3-4)  

ผลกระทบที่กว้างขวางระหว่างส่ิงแวดล้อมของเมืองต่อสาธารณสุข อย่างที่รู้จักกันคือความ
เส่ียงทางสุขภาพ เช่น การไม่มีบ้าน การตกงาน ขาดสุขาภิบาลที่ดี มีตัวกาํหนดทางสุขภาพที่องค์การ
อนามัยโลกเลือกมา 5 ตัว ได้แก่ กิจกรรมทางกายภาพ (Physical activity) ผลกระทบทางสังคมและ
จิตวิทยา (Social and psychological impacts) คุณภาพอากาศ (Air quality) เสียง (Noise 
exposure) และการบาดเจ็บที่ไม่ตั้งใจ (Unintentional injuries) ทั้ง 5 ตัวนี้สะท้อนถึงผลที่ต่างกัน
ในแผนที่สุขภาพ (health map) กิจกรรมทางกายภาพสัมพันธ์กับลีลาชีวิต (lifestyle) สังคม
จิตวิทยาสัมพันธ์กับพื้นที่ชุมชน (community sphere) อากาศสัมพันธ์กับพื้นที่ส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ (natural environment) เสียงและการบาดเจ็บสัมพันธ์กับพื้นที่กิจกรรมต่างๆ  
(activities sphere) ดังนั้น จึงต้องตระหนักในทางพฤติกรรมที่จะถูกกําหนดในตัวกําหนดข้างต้น ซึ่ง
แต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันออกไป  

 
ภาพ 2.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเมืองและความเส่ียงทางสุขภาพ 
ที่มา World Health Organization 2010. pp.33. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/114448/E93987.pdf 
 
ตัวกําหนดทั้ง 5 ข้างต้น ที่เลือกมาน้ีเพื่อมาพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ

เมืองและความเส่ียงทางสุขภาพตัวกําหนดหรือปัจจัยทางสุขภาพเป็นตัวกําหนดไม่โอกาสก็เป็น
ทางเลือกที่นําไปสู่วิถีสุขภาพที่ดี (healthy lifestyle) หรือผลกระทบที่เป็นต้นทุนทางสุขภาพ 
(health cost) พื้นที่ส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และเป็นตัวกําหนดสุขภาพทั้งเรื่องการออก
กําลังกาย คุณภาพอากาศ มลภาวะทางเสียง และการบาดเจ็บที่ไม่ตั้งใจ ซึ่งอธิบายโดยองค์ประกอบ
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ทั้ง 4 ได้แก่ แบบแผนการใช้ที่ดิน โครงสร้างสาธารณูปโภคและการขนส่ง พื้นที่สีเขียว และการ
ออกแบบเมืองท้องถิ่น องค์ประกอบเหล่านี้จะมีนัยที่แตกต่างกัน และสัมพันธ์กับตัวกําหนดสุขภาพ
ทั้ง 5 ในระดับที่แตกต่างกัน  

องค์ประกอบของเมืองและผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งองค์การอนามัยโลก พิจารณา 4 
ประเด็นใหญ่ คือ แบบแผนการใช้ที่ดิน (land use pattern) การขนส่ง (transport) พื้นที่สีเขียว 
(green space) และการออกแบบเมือง (urban design) การวางแผนเมืองต้องมีดําเนินการตามข้อ
กฎหมายและบทบัญญัติว่าด้วยการกําหนดเกี่ยวกับเสียง คุณภาพอากาศ พื้นที่สีเขียวและพื้นที่
สาธารณะ (Green areas and public spaces)การจราจร น้ําและน้ําเสีย (Water and  water 
waste) และการจัดการของเสีย (Waste management) 

 

 
 
ภาพ 2.2 ความครอบคลุมมาตรวัดเมือง (urban scale) องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเมือง 
ท่ีมา World Health Organization 2010. pp. 39. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/114448/E93987.pdf 
 
ในประเทศไทย พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2535 ให้

ความหมาย “การผังเมือง”ว่าเป็น “การวางจัดทํา และดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม และผัง
เมืองเฉพาะในบริเวณเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทเพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของ
เมืองขึ้นใหม่หรือแทนเมืองหรือส่วนของเมืองที่ได้รับความเสียหายเพ่ือให้มีหรือทําให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อม เพื่อ
บํารุงรักษาหรือบูรณะสถานที่ และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือมี
คุณค่าในทางธรรมชาติ” ซึ่งจากความหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า มีความหมายครอบคลุมกว้างขวางมาก 
หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยชาติเป็นผลจากการผังเมืองทั้งส้ิน 
(กฎกระทรวงฉบับที่ 209, 2538 หน้า 1 – 16)  
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กฎหมายผังเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518 ได้
กําหนดชนิดของผังไว้ 2 ประเภท คือ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 209, 2538) ได้แก่ ผังเมืองรวม คือ 
แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมถึงมาตรการควบคุมโดยทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา และ
การดํารงรักษาเมืองหรือบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทและผังเมืองเฉพาะ คือ แผนผัง และโครงการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนา หรือดํารงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง และบรเิวณที่
เกี่ยวข้องหรือชนบท เนื่องจากการขยายตัวของเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของเมือง
อย่างมาก ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหานํ้าเสีย ปัญหาขยะ ปัญหามลพิษ
ต่าง ๆ  นั้นเป็นผลจากความไม่สมดุลของกิจกรรมการใช้ที่ดินกับความสามารถในการรองรับของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของเมือง (นพนันท์  ตาปนานนท์ และลือชัย 
ครุฑน้อย, 2541) การใช้กฎหมายหลายฉบับ ในทางปฏิบัตินั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการ
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตการประกอบการ โดยไม่ให้ขัดต่อข้อกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินในผังเมืองรวม และการพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างอาคาร โดยไม่ให้ลํ้าแนวเขตถนน ต้องผ่าน
การอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัด การจัดสรรที่ดินต้องผ่านการอนุญาตจากสํานักงานที่ดินจังหวดั 
ส่วนการก่อสร้างต้องผ่านการอนุญาตจาก อปท.  เป็นต้น 

เนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 
กําหนดให้ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจให้  อปท.  โดยภารกิจด้านการวางผังเมืองเป็นภารกิจ
หนึ่งที่ถูกกําหนด แต่ในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ต้องใช้เทคนิควิชาการ และผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
หลายด้าน ทั้งยังต้องดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการตามพระราชบัญญัติการวาง
ผังเมือง  พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่ม  พ.ศ. 2535  

การกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะแก่ อปท. ทําให้หน่วยงาน
ราชการส่วนกลางต้องดําเนินการถ่ายโอนภารกิจที่รับผิดชอบให้แก่  อปท.  การวางผังเมืองรวมเป็น
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติโดยต้องบูรณาการในหลักการและเทคนิคทางวิชาการหลายสาขาร่วมกัน 
นอกจากน้ันผังเมืองที่วางไว้จะต้องมีการนําไปบังคับใช้จึงจะเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
กระบวนการวางผังเมืองจึงต้องมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายรวมอยู่ด้วย ดังนั้นเพื่อให้
การปฏิบัติงานด้านการวางผังเมืองมีมาตรฐานในการดําเนินงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้
กําหนดเกณฑ์และมาตรฐานการวางจัดทําผังเมืองรวมขึ้น ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการวางผัง
เมืองรวมที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐานนี้ มีจํานวนกว่า 20 ขั้นตอน และใช้เวลาการดําเนินการนานถึง 2 
ปีหรืออาจจะนานกว่านั้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่กําหนด กล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการที่
ค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยมากคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางผังเมือง โดย
การจัดประชุมเพื่อชี้แจงผังเมืองและและรับฟังความคิดเห็น การวางผังเมืองโดยส่วนกลางเพื่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ในการวางผังเมืองไม่ว่าจะเป็นผังระดับจังหวัด ผังระดับชุมชนเมือง ผังพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผังเมืองเฉพาะ ผังเฉพาะกิจต่างๆ  ก็ดี จะต้องดําเนินการในรูปแบบของผังเมือง
รวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518 ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนการวางผังเมือง ซึ่งมี
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รายละเอียดการปฏิบัติที่ค่อนข้างซับซ้อน ยากแก่การทําความเข้าใจ ดังนั้น  อปท. ที่จะรับการถ่าย
โอนภารกิจด้านการผังเมืองจึงต้องมีองค์ความรู้ด้านผังเมือง มีวิวัฒนาการและมีการพัฒนาไปตาม
สภาวะการพัฒนาของเมืองที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จําเป็น
สําหรับการปฏิบัติงานด้านผังเมือง เพื่อให้สามารถดําเนินงานวางผังเมืองได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และเกิดสัมฤทธิผล อาทิ เช่น ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง รูปถ่าย
ทางอากาศ ระบบพิกัดดาวเทียม โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานการผังเมือง เป็นต้น เครื่องมือ
และอุปกรณ์เหล่าน้ีจะช่วยให้การวางผังเมืองมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ อย่างไรก็
ตาม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงมักจะมีราคาแพง 

นอกจากนี้ การเตรียมการพัฒนากฎหมายของท้องถิ่น เมื่อมีการออกกฎหมายกระทรวง
บังคับใช้ผังเมืองรวมตามกฎหมายแล้ว อปท. จะต้องกํากับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผัง
เมืองรวม โดยใช้กฎหมายผังเมืองเป็นหลัก ขณะเดียวกัน  อปท. ก็สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เพื่อใช้ร่วมกับกฎหมายอื่นๆ  ที่ตราโดยส่วนราชการ ในการควบคุมหรือบังคับให้การพัฒนาและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามผังเมืองที่วางไว้ได้ ดังนั้น อปท. จะต้องศึกษากระบวนการและวิธีการใช้
กฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการผังเมืองเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

การกําหนดนโยบายด้านการผังเมือง ผู้บริหารฝ่ายการเมืองของ อปท. จะต้องมีนโยบาย
และมีโครงสร้างด้านงานผังเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบทั้ง
พื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  ให้พื้นที่ 
เพราะการประชาสัมพันธ์จะช่วยเชื่อมโยงความคิดอันหลากหลายด้านการผังเมืองมาสู่การมีความคิด
ร่วมกัน เกิดแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการผังเมือง 

 
การดําเนินงานวางผังเมืองรวมภายใต้ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ก่อนปี  พ.ศ. 2542  อปท.  ในประเทศไทยรวมท้ังเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครที่มีการ

วางผังเมืองรวม (โดยกรมการผังเมือง) มีประมาณ 100 กว่าแห่ง หลังปี  พ.ศ. 2542 ประเทศไทยมี  
อปท.  จํานวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกันแล้ว มี  อปท.  น้อยกว่าร้อยละ 3 ที่มีการวางผังเมืองรวม 
ทั้งนี้เพราะกรมการผังเมืองรวม ไม่มีบุคลากรและงบประมาณที่จะดําเนินการวางผังเมืองให้ทุก  
อปท.  ขณะเดียวกัน  อปท. ก็มีข้อจํากัดด้านศักยภาพในการดําเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการ
และขั้นตอนมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนดไว้ จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการและ
ขั้นตอนการวางผังเมืองรวม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพปัจจุบันขององค์กร 
ภายใต้หลักการและแนวคิดที่ว่า “สนับสนุนจากส่วนกลาง วางผังโดยท้องถิ่น เพื่อประชาชนใน
ท้องถิ่น  โดยทั่วไป อปท. มีประสบการณ์ในการจัดทําแผนพัฒนาระยะ 50 ปี และแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปีอยู่แล้ว การเพิ่มการจัดทําแผนการใช้ที่ดิน(ผังเมือง) ให้เป็นส่วนหน่ึงของ
แผนพัฒนาเทศบาล จะทําให้เกิดเป็นแผนพัฒนาเชิงบูรณาการ คือ ผสมผสานและครอบคลุมทั้ง
ทางด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
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ผังเมืองหรือแผนการใช้ที่ดินควรจัดทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเทศบาลนี้ ซึ่งจะมี
ข้อแตกต่างจากผังเมืองรวม คือ เป็นผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายผังเมือง แต่  อปท.  
สามารถบังคับให้มีการปฏิบัติตามผังเมืองได้โดยการออกเทศบัญญัติ เช่นเดียวกับเทศบัญญัติควบคุม
อาคาร หรือเทศบญัญัติอื่นๆ  

เนื่องจากผังเมืองหรือแผนการใช้ที่ดินที่จัดทําขึ้นต้องมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ดังนั้น 
กระบวนการและขั้นตอนการวางผังเมือง จึงต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในหลายขั้นตอน 
เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันมา เป็นผังเมืองที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชน ซึ่งสามารถสร้าง
การมีส่วนร่วมได้โดยการจัดประชุมประชาชนควบคู่ไปกับการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา อปท. โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้นําเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เป้าหมาย (วิสัยทัศน์) การพัฒนาที่ต้องการ รวมทั้งร่วมพิจารณาร่างผังเมืองรวม โดยท้องถิ่นต้อง
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับกระบวนการและขั้นตอนการวางผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผัง
เมือง  พ.ศ. 2518 ท้องถิ่นต้องตั้งคณะทํางานขึ้นเพื่อให้เป็นองค์กรรองรับภารกิจในอนาคตเกี่ยวกับ
การติดตามประเมินผล ตอบคําถามประชาชน หรือองค์กรอื่นๆ  ถึงเหตุผลในการกําหนดการใช้ที่ดิน
แต่ละประเภทในพื้นที่วางผังเมือง แม้ว่าบาง อปท. มีงบประมาณที่จะจัดจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญให้ทํา
การวางผังเมืองให้ก็ตาม นอกจากน้ี อปท. จะต้องปรับผังเมืองและทําแผนพัฒนา อปท. ระยะ 5 ปี
ด้วย  

อปท.  ต้องดําเนินการจัดทําร่างผังเมืองรวมหรือร่างแผนการใช้ที่ดิน การจัดทําร่างผังเมือง
รวมจะพิจารณาจากข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และมาตรฐานการวางผังที่กรมโยธาธิการและผัง
เมืองจัดทําไว้ โดยการจัดทําร่างผังเมืองรวม ซึ่งประกอบด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนด
บทบาทหน้าที่ การกําหนดประเภทและจัดทําข้อกําหนดการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ  ซึ่งจะเป็นการ
กําหนดกิจกรรมที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้เกิดขึ้นในเขตการใช้ที่ดินแต่ละประเภท ในเขตผังเมือง
รวม รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

ยิ่งไปกว่านั้น   อปท.  ต้องจัดการประชุมประชาชนและตัวแทนหน่วยงานเพื่อพิจารณาร่าง
ผังเมืองรวม  หลังจากจัดทําร่างผังเมืองรวมเสร็จแล้ว จะต้องจัดประชุมประชาชนและตัวแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวม เพื่อให้รับทราบและแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนน้ีมีความสําคัญเพราะเป็นการแสดงการรับรู้และให้การยอมรับผังเมืองที่จัดทํา
ขึ้นดําเนินการให้ร่างผังเมืองมีผลบังคับใต้กฎหมาย เทศบาล ควรนําร่างผังเมืองรวมที่ปรับปรุงแล้ว
เข้าสู่กระบวนการออกเทศบัญญัติ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในระดับท้องถิ่น 

  อปท.  ต้องดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามผังเมืองรวมหรือแผนที่การใช้
ที่ดิน  จะต้องจัดทําแผนพัฒนาเป็นประจําทุกปี ผังเมืองรวมหรือแผนพัฒนาด้านกายภาพซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งของแผนพัฒนาเทศบาลเชิงบูรณาการ จะต้องมีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปด้วย เพื่อจะ
ทราบว่าได้ว่าก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร และจะได้ทําการปรับปรุง เป็นระยะๆ  ซึ่งจะทําให้
ท้องถิ่นมีผังเมืองที่สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตัวอย่างเมืองสุขภาพดี หรือสมาร์ทเฮลท์ อยู่ในหวู่ฮั่น (smart health in Wuhan) ประเทศ
จีน สมาร์ทเฮลท์อาจใช้อ้างอิงสําหรับเมืองอื่น ๆ   ในฐานะที่เป็นที่ใหญ่ที่สุด ในภาคกลางของประเทศ
จีน หวู่ฮั่นมีการลงทุนจํานวนมาก เป็นหนึ่งใน centerpieces ของการปฏิรูปการดูแลสุขภาพใหม่
ของจีน เป็นเมืองที่วางผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรสุขภาพที่จํากัด และจํานวนผู้ป่วยจํานวนมาก 
นอกจากนี้ ผังเมืองหวู่ฮั่นยังมีวิธีการวางแผนออกแบบวิเคราะห์ความต้องการของสถานประกอบการ
และวัตถุประสงค์ มีการออกแบบสถาปัตยกรรมทางข้อมูล (architecture design) สุขภาพระดับ
ภูมิภาค นํามาใช้และประเมินผลการดําเนินงาน แก้ปัญหาและอื่น ๆ  สมาร์ทเฮลท์ได้รับความสําเร็จ
ในเครือข่ายบริการสุขภาพ ระบบข้อมูล ประวัติผู้อยู่อาศัย มาตรฐานข้อมูลในเขตเทศบาลเมือง 
(Fan, Sun, Zhou, Chen: 2016) 
 
3. การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ  สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ  ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนที่สําคัญ ในหนังสือนี้ได้นําเสนอกฎหมายที่สําคัญ ได้แก่  

   
3.1 รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้ความสําคัญในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่
เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และใช้กฎหมายอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ กล่าวคือ  

การใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจน
สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสิทธิของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐและหน่วยงานของรัฐ ในการดําเนินการให้สัมฤทธิ์ผล 
แต่การดําเนินการดังกล่าว ให้รัฐดําเนินการเพิ่มขึ้นตามความสามารถทางการคลังของรัฐ  

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กําหนดไว้ชัดเจนด้วยประโยคว่า “ประชาชนชาวไทยย่อม
มีฐานะเป็นพลเมือง” และสิทธิพลเมืองตามที่กฎหมายบัญญัติ อันได้แก่  

ด้านสาธารณสุข 
การดํารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อสุขภาพที่ดี ได้รับบริการ

สาธารณสุขที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และได้รับสิทธิประโยชน์ ด้านสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานอันจําเป็นอย่างเท่าเทียมกัน และการได้รับข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องและทันสมัยจากรัฐ 

ด้านการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์  
การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

การปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของตน รวมทั้ง
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาในเวลาอันรวดเร็ว 

ด้านการเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในความครอบครองของรัฐ 
พลเมืองย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการ

ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ คุณภาพชีวิต หรือ
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ส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

ด้านการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน 
การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแผนอื่น การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ การผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการตรากฎหมายหรือการ
ออกกฎ ที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสําคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการ เพื่อนําความคิดเห็นนั้นไปประกอบการพิจารณา 
โดยให้คํานึงถึงพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และพื้นที่ทางวัฒนธรรมด้วย 

สิทธิของพลเมืองที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการได้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นธรรม และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในส่ิงแวดล้อมที่ดีและไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง
ทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยบุคคลซ่ึงมไิดม้ส่ีวน
ได้เสีย  

สิทธิของพลเมืองและชุมชนซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามมาตรานี้ที่จะ
ฟ้องรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญกําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และ
ต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น โดยเฉพาะการกระจายอํานาจ และจัดภารกิจ 
อํานาจหน้าที่ และขอบเขตของความรับผิดชอบที่ชัดเจน ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้นมีกลไกในการกํากับและควบคุมให้การใช้อํานาจรัฐ 
ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วและส่งเสริมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น คุ้มครองและรักษา
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทางเศรษฐกิจ สังคม และความรู้รักสามัคคี
ของบุคคลในชุมชนนั้นและกับชุมชนอื่นและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างแท้จริงกับรัฐ ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่น 

ด้านการบริหารท้องถิ่น  
รัฐธรรมนูญกําหนดให้มีกฎหมายท้องถิ่น โดยต้องให้มีการกระจายอํานาจที่เพิ่มขึ้น มี

หน่วยงานรับผิดชอบการกระจายอํานาจที่เป็นเอกภาพและสามารถดําเนินการให้การกระจายอาํนาจ
เป็นผลสําเร็จ มีการจัดสรรภาษีและรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรบริหารท้องถิ่นที่เหมาะสมกับอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรบริหารท้องถิ่นแต่ละประเภท และมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการกระจาย
อํานาจ การกํากับดูแลองค์กรบริหารท้องถิ่นต้องกระทําตามกฎหมาย เท่าที่จําเป็น และต้องเป็นไป
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เพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และเป็น
หลักประกันให้แก่ประชาชนจากการใช้อํานาจขององค์กรบริหารท้องถิ่น ในการกํากับดูแลอาจ
ดําเนินการโดยส่งเรื่องให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยว่ากฎ คําส่ัง มติ หรือการกระทําใด ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรือไม่ 
 
3.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 
2535 

ตามบทบัญญัติมาตรา 2 ของกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองกําหนดบังคับใช้ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส่วนเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล ยังไม่อาจบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ 
นี้ได้ ซึ่งการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ นี้ ในเขตท้องถิ่นใด หรือพื้นที่ใด ในทุกมาตรา หรือบางมาตรา 
ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะประกาศกําหนด  

อย่างไรก็ตาม อบต. ก็อาจอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ อบต.  พ.ศ.
2537 มาตรา 71 คือ เสนอให้สภา อบต. ตราข้อบังคับตําบล เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
ของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ และสถานสาธารณะต่างๆ  ในเขต อบต. ได้ ซึ่งอาจดูลักษณะการ
บังคับตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ เป็นแนวทางการกําหนดก็ได้ ทั้งนี้ จะกําหนดโทษ
ปรับเกินกว่า 500 บาทมิได้ 

อํานาจในการควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายกําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ (ซึ่งได้แก่ ปลัดเทศบาล 

ปลัดสุขาภิบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอําเภอ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการเขต 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต รองปลัดเมืองพัทยา และผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง) ดังนั้น สําหรับเขต 
อบต. จึงอาจเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง จากประธานกรรมการบริหารฯ นั่นเอง ซึ่งเจ้าพนักงาน
ดังกล่าว ที่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล ตามบทบัญญัติมาตรา 44 กล่าวคือ 

- ต้องโฆษณาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
- ต้องสอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติฯ นี้ 
- ตักเตือนผู้กระทําความผิดหรือส่ังให้ผู้กระทําความผิดแก้ไข หรือความไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อยให้หมดไป 
- จับกุมผู้กระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมาย 
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิด ยินยอมปฏิบัติการล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงส่ิงที่เป็น

ความผิด มิให้ปรากฏอีกต่อไป ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่า คดีความเป็นอันเลิกกัน กรณีที่ไม่
ยอมทําตาม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจดําเนินการเอง หรือมอบให้ผู้อื่นดําเนินการแทน โดยคิดค่าใช้จ่าย
จากผู้กระทําความผิดนั้นได้ (มาตรา 46) 
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กรณีที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้น ทําให้เกิดความสกปรกขึ้นในเขตท้องถิ่นใด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันดําเนินการ เพื่อขจัด หรือแก้ไขมิให้ส่ิงผิดกฎหมายนั้น 
ปรากฏมิให้ส่ิงผิดกฎหมายน้ัน ปรากฏอยู่ในที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะต่อไป (มาตรา 45) 

 
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวกับถนน ที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ 
ที่เกี่ยวกับถนน ทางเท้า ไหล่ทาง ทางเดินรถ ขอบทาง ทางข้าม ตรอกซอย สะพาน หรือ

ถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้สัญจรได้ ได้แก่ 
- ต้องดูแลรักษาความสะอาดของบริเวณทางเท้าที่ติดกับอาคารนั้น (มาตรา 6) ฝ่าฝืนมีโทษ

ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
- ห้ามปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนน โดยมิได้ขจัดมูลให้หมดไป หรือปล่อยให้สัตว์เดินบน

ถนนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศห้ามไว้ เว้นแต่จะได้เสียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด ตาม
ข้อกําหนดของท้องถิ่น (มาตรา 14) มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

- เจ้าของรถบรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน ทราย เลน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ต้องป้องกัน หรือ
ปกปิด มิให้ส่ิงดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนน (มาตรา 13) ห้ามมิให้มีการตั้ง 
วาง หรือกองวัตถุใดๆ  บนถนน เว้นแต่บริเวณถนนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต ให้กองโดยความ
เห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร (มาตรา 19) และห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้งส่ิงปฏิกูล มูลฝอย น้ําโสโครก 
หรือส่ิงอื่นใดลงบนถนน (มาตรา 33 วรรค 1) หากฝ่าฝืนทั้ง 3 กรณี มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
โดยผู้ที่ขับรถบรรทุกฝ่าฝืนตามมาตรา 13 จะมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาทด้วย 

- ห้ามมิให้ผู้ใดทําให้ทางเท้าชํารุดเสียหาย หรือจอด หรือขับขี่รถยนต์ หรือจักรยานยนต์ 
หรือล้อเล่ือนบนทางเท้า เว้นแต่การขับเข้าอาคาร หรือที่เจ้าพนักงานจราจรผ่อนผัน (มาตรา 17) 
ห้ามมิให้ใช้ส่วนหน่ึงส่วนใดของถนน เป็นสถานที่ซ่อม เปล่ียนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์
รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือน เว้นแต่กรณีที่เสีย ขณะที่ใช้รถนั้นอยู่ (มาตรา 16) หากฝ่าฝืนจะ
มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

ที่เกี่ยวกับถนน หรือสถานที่สาธารณะ ได้แก่ 
- ห้ามมิให้ผู้ใดล้างรถยนต์ จักรยานยนต์ หรือล้อเล่ือนบนถนน หรือสถานสาธารณะ และ

ทําให้ถนน หรือสถานสาธารณะสกปรก (มาตรา 15) ห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหาร ขาย หรือจําหน่าย
สินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ หรือใช้รถยนต์ หรือล้อเล่ือนเพื่อปรุง จําหน่าย อาหาร หรือ
สินค้า บนถนน หรือสถานสาธารณะ เว้นแต่เป็นถนนส่วนบุคคล หรือในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศผ่อนผัน โดยความเห็นชอบของพนักงานจราจร (มาตรา 20) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 
2,000 บาท 

รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ไปซื้อสินค้าที่ขาย หรือจําหน่ายบนถนน หรือใน
สถานสาธารณะ (มาตรา 21) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

- ห้ามทิ้ง วาง หรือกองซากรถบนถนน หรือสถานสาธารณะ (มาตรา 18) หากฝ่าฝืนจะมี
โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
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- ห้ามมิให้ผู้ใดอาบน้ํา หรือซักล้างส่ิงใดๆ  บนถนน หรือในสถานสาธารณะ (มาตรา 9) มี
โทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

- ห้ามการระบาย หรือเท อุจจาระ ปัสสาวะ จากอาคาร หรือยานพาหนะลงบนถนน หรือ
สถานสาธารณะ (มาตรา 34) มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

ที่เกี่ยวกับที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะ ได้แก่ 
- การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง โปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ต้องได้รับ

อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่ เป็นการกระทําของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้ หรือปิด
ประกาศในสถานที่ที่ราชการ ส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ หรือการโฆษณาเพื่อการเลือกตั้ง (มาตรา 10) และ
ห้ามมิให้ผู้ใดขูด ขีด เขียน พ่นสีเป็นข้อความ หรือภาพ หรือรูปรอยใดๆ  ที่กําแพงติดกับถนน บน
ถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนใดๆ  ของอาคารที่อยู่ติดกับถนน หรือที่สาธารณะ เว้นแต่ หน่วยงานที่มี
อํานาจกระทําได้ (มาตรา 12) หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

- ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน ทราย หรือส่ิงอื่นใด
ในบริเวณที่ปลูกหญ้า หรือต้นไม้ ซึ่งทางหน่วยราชการเป็นเจ้าของ (มาตรา 26) หรือกระทําการโค่น
ต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระทําการให้เสียหายแก่ต้นไม้ ใบ ดอก ผล หรือส่วนใดๆ  ของต้นไม้ ที่ปลูกไว้ 
หรือขึ้นเองตามธรรมชาติ ในที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา 27) และห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระ หรือปัสสาวะในที่สาธารณะ หรือ
สถานสาธารณะ (มาตรา 29) รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บ้วนน้ําลาย เสมหะ น้ําหมากลงบนถนน หรือบนพื้น
รถ หรือเรือโดยสาร หรือทิ้งส่ิงปฏิกูลมูลฝอยนอกภาชนะ ที่ราชการส่วนท้องถิ่น จัดไว้ให้ในที่
สาธารณะ (มาตรา 31) หากฝ่าฝืนต้องรับโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

- ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อย หรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการส่วนท้องถิ่น ปลูกหญ้า หรือ
ต้นไม้ และไดป้ิดประกาศห้ามไว้ (มาตรา 28) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

ที่เกี่ยวกับการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
- ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยปละละเลย ให้มีส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ในสภาพที่

ประชาชนอาจเห็นได้ จากที่สาธารณะ (มาตรา 32) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
- ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการให้เกิดความเสียหาย ต่อโคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือ

ส่ิงอื่นใด ที่หน่วยงานราชการจัดไว้ให้ เพื่อการสาธารณะ (มาตรา 35) ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง ตาก วาง 
หรือแขวนส่ิงของใดๆ  ในที่สาธารณะ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(มาตรา 39) หรือติดตั้ง วาง ตาก หรือแขวนส่ิงของใดๆ  ในอาคารของตน ในลักษณะที่สกปรกรก
รุงรัง หรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งประชาชนสามารถมองเห็นได้จากที่สาธารณะ (มาตรา 40) 
รวมทั้งกรณีที่เจ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน 20 เมตร จากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจร 
กว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร ซึ่งผู้สัญจรไปมาอาจมองเห็นได้ ต้องดูแลรักษาอาคารน้ันให้สะอาด ไม่
สกปรกรกรุงรัง (มาตรา 41) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

- ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กําแพง ต้นไม้ หรือส่ิงคํ้ายันต้นไม้ ในที่
สาธารณะ (มาตรา 36) ห้ามมิให้ผู้ใดยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่
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สาธารณะ (มาตรา 37) และห้ามมิให้ผู้ใดเล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อ หรือกีฬาใดๆ  บนถนน หรือสถาน
สาธารณะ หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสถานสาธารณะ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศห้ามไว้ (มาตรา 
38) หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 

 
3.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2535 

ตามพระราชบัญญัตินี้ให้ความหมาย "ส่ิงแวดล้อม" ว่าหมายถึง ส่ิงต่างๆ   ที่มีลักษณะ
ทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและส่ิงที่มนุษย์ได้ทําขึ้น  รังสี  
ความร้อน  แสง  เสียง  กล่ิน  ความสั่นสะเทือน  หรือเหตุรําคาญอื่นๆ    ที่เกิด หรือถูกปล่อยออก
จากแหล่งกําเนิดมลพิษด้วย 

เหตุผลความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
(1) ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
(2) จัดระบบการบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม 
(3) กําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่นให้เกิด

การประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและกําหนด
แนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 

(4) กําหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัด
น้ําเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ 

(5) กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นไป
โดยชัดเจน 

(6) กําหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อเป็น
การจูงใจให้มีการยอมรับที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

กฎหมายส่ิงแวดล้อมได้บัญญัติให้บุคคลร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ของชาติ โดยอาจมีสิทธิและหน้าที่ตามมาตรา 6 ดังนี้ 

(1) การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกีย่วขอ้งกบัการ
รักษาความมั่นคงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลสิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิ
ในทางการค้าหรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

(2) การได้รับชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายจาก
ภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการหรือ
โครงการใดที่ริเริ่มสนับสนุนหรือดําเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
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(3) การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระทําผิดต่อเจ้าพนักงาน ในกรณีที่ได้พบเห็นการกระทํา
ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(4) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่การส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(5) การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยเคร่งครัดและยังกําหนดให้มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(มาตรา 7) องค์การเอกชน (มาตรา 8) ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  พ.ศ. 2535 มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพในส่วนของคุณภาพชีวิต ซึ่งมี
มาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้     

มาตรา 44 (3) และมาตรา 45 กําหนดประเภท/ขนาดโครงการจัดทําผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม (EIA/IEE) ในเขตพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม  

มาตรา 46 กําหนดประเภท/ขนาดโครงการจัดทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
หลักเกณฑ์ในการจัดทาํรายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ียังมีมาตรา 47 48 49 
50 และ 51 กําหนดขั้นตอนการจัดทํารายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม กําหนดระยะเวลา
การพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์การขออนุญาตเป็น
ผู้ชํานาญการในการจัดทํารายงาน  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและสํานักงานนโยบายและแผนฯ ได้ประกาศ
เกี่ยวกับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพไว้หลายฉบับ ดังนี้ 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด 
และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง
ทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2553 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท ขนาด 
และวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง
ทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553 
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4. ประกาศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องการ
นับระยะเวลาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับ
โครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2553) 
 
3.4 พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535 

เนื่องจากตามสภาพที่เป็นจริง โรงงานต่างๆ  มีลักษณะที่แตกต่างกัน ระบบการ
ควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการ ด้วยการอนุญาตให้โรงงานบางลักษณะอาจ
ประกอบกิจการได้ ภายใต้ระบบการกํากับตามปกติ  และโรงงานบางลักษณะจะต้องแจ้งให้ทราบ
ก่อนจึงจะเริ่มประกอบกิจการได้ กฎหมายนี้ได้กําหนดให้มีการประสานงานกันระหว่างพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับ การอนุญาตตามกฎหมายให้พิจารณาลดการดําเนินงานที่ซ้ําซ้อนกัน  เพื่อ
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และออกกฎเพื่อกําหนดขอบเขตการประกอบกจิการโรงงานใหช้ดัเจน 
และกําหนดขั้นตอนการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกคําส่ัง เพื่อบังคับให้โรงงาน
ปฏิบัติตามกฎหมาย  

พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติประเภทโรงงานไว้ 3 ประเภท ได้แก่ โรงงานประเภทที่ 
1 เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า ไม่ก่อปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม หรือเหตุเดือดร้อน
อันตราย เช่น ฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ซ่อมรองเท้า ทําเครื่องหนัง ทําขนมจีน ไอศกรีม 

โรงงานประเภทที่ 2 เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า อาจก่อ
ปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อนรําคาญเล็กน้อย ซึ่งแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก เช่น การขุดลอก กรวด 
ทราย ดิน การลําเลียงหิน กรวด/ทราย/ดิน ด้วยสายพานลําเลียง โรงงานผลิตน้ําดื่ม ไอศกรีม โรง
ผลิตน้ําแข็งใช้เครื่องจักร ไม่เกิน 50 แรงม้า 

โรงงานประเภทที่ 3  เป็นโรงงานที่ไปใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า อาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษหรือเหตุเดือดร้อน รําคาญ หรือเหตุอันตรายต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรงงานน้ําตาล 
โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตสุรา โรงกล่ันน้ํามัน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาตามกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่ 
1. โรงงานประเภทที่ 1 ประเภท 2 และประเภท 3 ห้ามตั้งโรงงานในบริเวณบ้านจัดสรร

เพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย 
2. โรงงานประเภทที่ 1 และ 2 ห้ามตั้งโรงงานภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อ

โรงเรียน สถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน สถานที่ทํางานของหน่วยงาน
ของรัฐ แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดต้องตั้งอยู่ใน
ทําเล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการตามประเภทหรือชนิด
ของโรงงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุเดือดร้อนรําคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือ
ทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย 
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3. การประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 2 จะต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนที่จะประกอบกิจการโรงงาน เพื่อขอใบรับแจ้งประกอบกิจการโดยใช้หลักฐานประกอบการขอ
อนุญาต แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน
และเอกสารอ่ืนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

4. การประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 3 ต้องขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับใบอนุญาต
แล้ว จึงจะตั้งโรงงานได้ โดยใช้หลักฐานประกอบการขออนุญาต เช่น 1) แผนผังแสดงส่ิงปลูกสร้าง
ภายในบริเวณโรงงานขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน  2) แผนผังแสดงการติดตั้ง
เครื่องจักรขนาดเหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด  3) แบบแปลนอาคารโรงงานขนาด
เหมาะสมและถูกต้องตามมาตราส่วน โดยมีคํารับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
บุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด  4) แบบแปลน แผนผัง และคําอธิบายโดยละเอียดแสดง
วิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญ ความเสียหาย อันตราย การควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษใด ๆ   
ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งนี้ โดยมีคํารับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดและ 5) เอกสารอื่น 
ๆ   ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

และเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ถ้าการประกอบกิจการโรงงานใด มีกรณีที่เกี่ยวข้องอันจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นอยู่ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ   อาจกําหนดวิธีการในการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุญาตร่วมกันก็ได้ โดยจะกําหนดให้กระทําโดยมีการยื่นคําขอร่วมกัน หรือ
จะให้มีผลเป็นการยกเว้นแบบเอกสารท่ีต้องใช้ รายการและข้อมูลที่ต้องแสดง สถานที่ต้องยื่นคําขอ
หรือเอกสาร และขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตที่ซ้ําซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจก่อให้เกิด
อุปสรรคแก่การพิจารณาอนุญาตร่วมกันโดยไม่จําเป็นเสียก็ได้ และในกรณีที่สมควรจะกําหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีการใดให้ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมแทนก็ได้ แต่การอนุญาตจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการนั้นในการพิจารณาอนุญาตร่วมกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
ตรวจสอบ ผู้มีอํานาจพิจารณาส่วนหนึ่งส่วนใดในการอนุญาตหรือผู้มีอํานาจอนุญาตอาจมอบอํานาจ
ของตนให้พนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการแทนได้ตาม
ความเหมาะสมการกําหนดและการมอบอํานาจน้ีมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(มาตรา 31) 

 
3.5 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  คือ  โดยที่สุขภาพหมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย  ทางจิต  ทางปัญญา  
และทางสังคม  เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล  ในขณะเดียวกันโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ
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มีการเปล่ียนแปลงและมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนมากข้ึน  จําเป็นต้องดําเนินการให้ประชาชนมี
ความรู้เท่าทัน  มีส่วนร่วม  และมีระบบเสริมสร้างสุขภาพและระวังป้องกันอย่างสมบูรณ์   

นอกจากน้ีพระราชบัญญัตินี้ยังกําหนดให้มีการประเมินผลกระทบสุขภาพ โดยเป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อันเนื่องมาจากการดําเนินนโยบาย การพัฒนา หรือกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง โดยหวังผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการสร้างเสริมและ
คุ้มครองสุขภาพของทุกคนในสังคม ซึ่งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  เป็นทั้งกระบวนการและ
เครื่องมือทางสังคมที่นําไปสู่การมีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพตาม พ.ร.บ. สุขภาพ
แห่งชาติ  พ.ศ. 2550 มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้  

มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิตในส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
และมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการดําเนินการให้เกิดส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่
สุขภาพ    

มาตรา 10  เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น หน่วยงานของรัฐ
ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพให้
ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว และการเปิดเผยข้อมูลต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

มาตรา 11 บุคคลหรือคณะบุคคล มีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินผลและมีสิทธิเข้าร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะและมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คําชี้แจง
และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว  

มาตรา 25 (5) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบ
สุขภาพแห่งชาติและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ 

 
3.6 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง  พ.ศ. 2539 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางการปกครอง  พ.ศ. 2539 ได้บัญญัติถึงการกระทําทาง
ปกครอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการใดๆ   หรือออกคําส่ังทางปกครอง เช่น ใบอนุญาต ไม่อนุญาต 
ฯลฯ ไปกระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน หรือประโยชน์โดยชอบธรรมของเอกชน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ
กระทําได้ ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อํานาจ และจะต้องกระทําการดังกล่าวภายในกรอบหรือขั้นตอนที่
กฎหมายกําหนด ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องพึงระมัดระวังในบรรดาการกระทําทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับ
งานสาธารณสุข มิให้เกิดกรณีเป็นการกระทําดังต่อไปนี้  

1) ไม่มีอํานาจ 
2) นอกเหนืออํานาจ 
3) ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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4) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญ 
5) ไม่สุจริต 
6) เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
7) สร้างขั้นตอนโดยไม่จําเป็น 
8) สร้างภาระเกินสมควร 
9) ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ 

 
3.7 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 
2558 

ปัจจุบันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจํานวนมาก อีกทั้งในการอนุญาตบางเรื่องจะมี
กฎหมายหลายฉบับที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน การประกอบกิจการของประชาชนภาคเอกชนหรือ
ประชาชนต่างๆ   ก็จะต้องขออนุญาตในการดําเนินการเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง 
นอกจากน้ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลา กําหนด
รายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จําเป็นที่จะต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงไม่ได้
มีการกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จนทําให้เป็นการสร้างภาระและ
เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตเพื่อดําเนินการต่างๆ   เกินสมควร เช่น การขอ
อนุญาตประกอบกิจการด้านการค้า กิจการธุรกิจต่างๆ   ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจ และทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางการค้าและการแข่งขันกับประเทศต่างๆ    

ดังน้ัน เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
ให้มีความชัดเจน รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคําร้องและศูนย์รับคําขออนุญาต ณ จุด
เดียว เพื่อให้การบริการและข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาต ซึ่งจะเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชนตามหลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้บังคับกับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐกับประชาชนแตไ่มใ่ช้
กับการประสานงานบริการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยกําหนดให้หนว่ยงานของรฐัไดแ้ก ่ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการอื่นใดของรัฐ ที่มี
ภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับ
แจ้งการให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร ตามกฎหมายหรือกฎ หน่วยงานของรัฐนั้นโดยผู้
อนุญาตตามกฎหมายจะต้องดําเนินการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนทุกงานบริการ 

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกําหนดให้ผู้อนุญาตต้องจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชน ที่ต้องประกอบไปด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขออนุญาต ขั้นตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานผู้ที่ขออนุญาตจะต้องยื่นมา
พร้อมคําขอ ซึ่งอาจยื่นคําขอผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตนเองก็ได้ โดยกําหนดให้
ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากวันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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คู่มือสําหรับประชาชนดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ  (2) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ (3) รายการ
เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ นอกจากน้ี หน่วยงานของรัฐอาจจะ
กําหนดให้ประชาชนสามารถย่ืนคําขออนุญาตผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคําขอด้วย
ตนเองก็ได้ ทั้งน้ี เมื่อส่วนราชการได้จัดทําคู่มือสําหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว หากมีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่มีผลทําให้ต้องเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่น
ใดที่ปรากฏในคู่มือสําหรับประชาชน การเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมไม่กระทบถึงการยื่นคําขอท่ีได้ยื่นไว้
โดยชอบก่อนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใหม่มีผลใช้บังคับ แต่หากกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคําขอ ก็ให้นําการเปล่ียนแปลงนั้นมาใช้
บังคับกับการยื่นคําขอที่ได้ยื่นไว้โดยชอบก่อนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับมีผลใช้บังคับ
ได้ 

หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอ 
เมื่อประชาชนผู้ยื่นคําขอได้ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอ

อนุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ยื่นพร้อมคําขออนุญาต โดยแบ่งการพิจารณาเป็น 

(1) กรณีคําขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในคู่มือสําหรับ
ประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบในทันที เพื่อให้ดําเนินการดังนี้ 

- กรณีที่ผู้ยื่นคําขอสามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนได้ใน
ขณะนั้น ก็ให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการในทันที 

- กรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่สามารถแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนได้ใน
ขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่
จะต้องยื่นเพิ่มเติม และกําหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้
พร้อมทั้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอลงนามในบันทึกนั้น โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะตอ้งมอบ
สําเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ยื่นคําขอ เพื่อผู้ยื่นคําขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(2) กรณีคําขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสําหรับ
ประชาชน หรือผู้ยื่นคําขอได้มีการแก้ไขตามข้อ (1) เรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และผู้อนุญาตดําเนินการตามคําขอให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสําหรับ
ประชาชนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นมิได้ หรือจะปฏิเสธการ
พิจารณาคําขอโดยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของคําขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือ
หลักฐานไม่ได้ 

(3) กรณีผู้ยื่นคําขอไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งตาม (1) พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการคืนคําขอ พร้อมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ผู้ขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์การแจ้ง
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ของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ต้องยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาทีก่าํหนด 
ผู้ยื่นคําขอจะต้องยื่นคําขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

การกํากับและความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(1) การกํากับการดําเนินการของผู้อนุญาตที่ให้เป็นไปตามคู่มือสําหรับประชาชนเมื่อ

ประชาชนผู้ยื่นคําขอได้ยื่นคําขอที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับคําขอ
แล้ว ผู้อนุญาตจะต้องดําเนินการพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่คู่มือสําหรับประชาชน
กําหนดไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ แต่หากผู้อนุญาต
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว ผู้อนุญาตจะต้อง
ดําเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบเป็นหนังสือถึงเหตุของความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะ
พิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้ส่งสําเนาการแจ้งดังกล่าวให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  

(2) ความรับผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอเมื่อประชาชนผู้ยื่นคําขอได้
ยื่นคําขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับคําขอ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคําขอ
ว่าเป็นคําขอที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว แต่ปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น
พบว่า คําขออนุญาตนั้นไม่สมบูรณ์หรือเอกสารประกอบคําขออนุญาตไม่ครบถ้วน โดยเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่ จนทําให้ผู้อนุญาตไม่อาจอนุญาตได้ ผู้อนุญาตมี
อํานาจส่ังการตามที่เห็นสมควร และมีหน้าที่ในดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

(3) ความรับผิดของผู้อนุญาต 
หากผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว ไม่แจ้งให้ผู้ยื่น

คําขอทราบภายใน 7 วัน หรือหากผู้อนุญาตดําเนินการพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามคู่มือสําหรับ
ประชาชนแล้ว ไม่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขออนุญาตทราบถึงสาเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน และ
ส่งสําเนาให้ ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง ตาม (1) ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระทําการหรือละเว้นกระทําการเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 

การชําระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาต (มาตรา 12) 
ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการดําเนินการที่ได้รับ

ใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการดําเนินการที่ต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะ
ของ  ก.พ.ร. จะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานซึ่งมี
อํานาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว หน่วยงานดังกล่าวต้องออกหลักฐานการต่ออายุ
ใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็วและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่อใบอนุญาตตาม
กฎหมายน้ันแล้ว 

การทบทวนกฎหมาย (มาตรา 6) 
ในทุกระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตมีหน้าที่ในการ

พิจารณากฎหมายที่ให้อํานาจในการอนุญาตว่าสมควรจะปรับปรุงกฎหมาย ยกเลิกการอนุญาต หรือ
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จัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่ เว้นแต่มีความจําเป็นผู้อนุญาตจะดําเนินการดังกล่าวใน
กําหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการพิจารณาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี 
และให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายด้วย 

 
3.8 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและเป็นกลไกที่สําคัญต่อการดําเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 นี้ ได้บัญญัติถึงขอบเขตปัญหาด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ มาตรฐานการควบคุมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมได้ 
 หลักการที่สําคัญของพระราชบัญญัตินี้ อาจสรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นพระราชบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ เพื่อการคุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะ 
และการอนามัยส่ิงแวดล้อม หรือการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม ซึ่งหมายถึง การจัดการและควบคุม
ปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

2. เป็นพระราชบัญญัติที่มีลักษณะการกระจายอํานาจไปสู่  อปท. มากที่สุด กล่าวคือ
ให้ “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอํานาจในการออก “ข้อกําหนดของท้องถิ่น” ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขต
ท้องถิ่นนั้นได้ และให้อํานาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการออกคําส่ังให้
แก้ไขปรับปรุง การอนุญาตหรือไม่อนุญาต การส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการ
เปรียบเทียบคดี เป็นต้น ทั้งนี้โดยถือว่า ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งน่าจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่เป็นผลประโยชน์
ของประชาชนมากที่สุด 

3. เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายจึงกําหนดให้มี “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการที่มี
อํานาจในการตรวจตรา ให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในแง่วิชาการ 
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการวินิจฉัย ส่ังการ หรือออกคําส่ัง เป็น
ต้น 

4. กําหนดให้มี “คณะกรรมการสาธารณสุข” เป็นองค์กรส่วนกลาง มีบทบาทในการ
ควบคุมกํากับดูแล และให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของราชการส่วนท้องถิ่น โดยการเสนอแนะ
แผนงาน นโยบาย และมาตรการด้านสาธารณสุข รวมทั้งการออกกฎกระทรวง และประกาศ
กระทรวง แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

5. กําหนดให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ได้รับคําส่ังจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  และเห็นว่า หากตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง ผู้ที่สิทธิถูกกระทบ ยอ่มมีสิทธิยื่น
คําอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้  
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3.9 พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 

ได้กําหนดให้โอนอํานาจในการกํากับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่ อปท.  ส่วน
พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507นี้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่
ระหว่างการศึกษา ดังนั้น หอพักสถานศึกษาที่จะได้รับใบอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กล่าวคือ 

(1) ชื่อและประเภทของหอพัก 
(2) สถานที่ตั้ง ส่ิงแวดล้อม และสุขลักษณะของหอพัก 
(3) ห้องนอน ห้องนํ้า และห้องส้วม 
(4) สถานที่สําหรับรับประทานอาหาร หรือต้อนรับผู้เยี่ยมเยียน และสิ่งอํานวยความ

สะดวกอื่นสําหรับผู้พัก 
(5) ระบบสาธารณูปโภคและระบบการรักษาความปลอดภัย 

ดังน้ัน ตามกฎหมายหอพักนี้จะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับอํานาจของท้องถิ่นและกฎหมายการ
สาธารณสุขกรณีที่เป็นกิจการอันตรายที่ต้องได้รับใบอนุญาต  

 
3.10 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์  พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายที่ต้องการควบคุมการฆ่าเนื้อสัตว์ และการจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ให้การฆ่าหรือการชําแหละเนื้อสัตว์ เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ หรือ
ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนําสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อ หรือที่ไม่เหมาะสมต่อการ
บริโภคมาฆ่า หรือจําหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งตามกฎหมายน้ี ได้กําหนดให้ "สัตว์" หมายถึง 
สัตว์ที่มิใช่สัตว์ป่า และหมายความเฉพาะ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว์อื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันได้มีกฎกระทรวง ( พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่า หรือจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2535 กําหนดให้ "ไก่ เป็ด และห่าน" เป็นสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม
กฎหมายน้ีด้วย  

การควบคุมการจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
กฎหมายกําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะตั้ง "โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์" จะต้องขอ

อนุญาตต่ออธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งผู้ที่ขอ
อนุญาตต้องปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง เนื้อที่แผนผัง 
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับส่ิงปลูกสร้าง และสุขลักษณะของโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
กําหนดวัน เวลาเปิด และปิดโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 

หลักเกณฑ์ วิธีการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการ
ฆ่าสัตว์ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และอนามัย การจัดให้มีการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย การระบายน้ํา
ทิ้ง การระบายอากาศ รวมทั้งการจัดให้มีการป้องกัน มิให้เกิดเหตุรําคาญ และป้องกันการระบาด
ของโรคติดต่อ 
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กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย 
อาจมีหนังสือตักเตือน หรือออกคําส่ังเพิกถอน แล้วแต่กรณี (มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18) 

การควบคุมการฆ่าสัตว์ 
ผู้ใดประสงค์จะฆ่าสัตว์ จะต้องตั้งเรื่องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

ราชการส่วนท้องถิ่น เสียก่อนดาํเนินการ ซึ่งจะต้องแจ้งจํานวนสัตว์ที่จะฆ่า และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ ที่
จะทําการฆ่าสัตว์นั้น พร้อมทั้งต้องเสียอากรการฆ่าสัตว์ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงด้วย 
(มาตรา 15) 

เจ้าพนักงานที่ได้รับแจ้ง ต้องออกหลักฐานการรับแจ้ง เป็นหนังสือให้แก่ผู้แจ้งนั้น โดยต้อง
กําหนดวัน และเวลาในการฆ่าสัตว์นั้นด้วย ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (มาตรา 15 วรรค 
3) 

ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์เมื่อได้รับหลักฐาน การรับแจ้งแล้ว ต้องนําสัตว์ไปถึงโรงพักสัตว์ในวัน
เวลาที่กําหนด และต้องดําเนินการฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ที่แจ้งไว้ (มาตรา 20) และห้ามมิให้นําสัตว์
ออกจากโรงพักสัตว์ หรือโรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 21) 

ก่อนการฆ่าสัตว์ พนักงานตรวจโรคต้องตรวจโรคสัตว์ก่อน กรณีที่สงสัยว่า สัตว์นั้นจะเป็น
โรคติดต่อ หรือไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจส่ังงดการฆ่าสัตว์ และ
แยกสัตว์นั้น เพื่อตรวจพิสูจน์ได้ เมื่อพิสูจน์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีคําส่ังให้ดําเนินการฆ่า หรือ
งดฆ่า แล้วแต่กรณี (ถ้าส่ังงด ต้องคืนเงินอากร และค่าธรรมเนียมสําหรับโรงฆ่าสัตว์ แก่ผู้แจ้งฆ่านั้น
ด้วย) (มาตรา 23) 

การควบคุมการจําหน่าย 
เมื่อฆ่าสัตว์แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนําเนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ ก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่

ประทับตรา รับรองให้จําหน่ายที่เนื้อสัตว์นั้น กรณีที่พบว่า เนื้อสัตว์ที่ฆ่าเป็นโรค หรือมีลักษณะที่ไม่
เหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหาร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจทําลาย หรือทําให้เป็นเนื้อสัตว์ที่ควรใช้
เป็นอาหารเสียก่อนได้ (มาตรา 24) 

ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่าย หรือมีไว้เพื่อจําหน่าย ซึ่งเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่า โดยมิได้มีการแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 26) 

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอืน่ใดไดก้าํหนดหลักเกณฑ์ไวแ้ล้ว 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะไม่กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวก็ได้ 

 
4. ความสัมพันธ์ของกฎหมายต่างๆ  ที่ให้อํานาจท้องถิ่น 

โดยที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการ หรือประกอบ
อาชีพ และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  การจํากัดเสรีภาพ รัฐจะกระทํามิได้ เว้นแต่ โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความม่ันคงของรัฐ หรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การผัง
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เมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล้อม สวัสดิภาพของประชาชน ดังนั้น ประชาชน
โดยทั่วไปจึงมีสิทธิเสรีภาพ ในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ และการคุ้มครองประชาชน และสาธารณะนั่นเอง 

เนื่องจากสถานประกอบกิจการ หรือโรงงานต่างๆ   โดยทั่วไป ในกระบวนการผลิต หรือ
ให้บริการของกิจการต่างๆ   นั้น จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่เป็นวัตถุดิบ ในขั้นตอนการ
ผลิตจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีส่ิงที่ตามมา ซึ่งอาจเป็น
ขยะ มลพิษ ด้วยเสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนโดยตรง  

ด้วยเหตุนี้ สถานประกอบกิจการ หรือโรงงานประเภทต่างๆ   ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นส่ิงที่
จําเป็นสําหรับชุมชน แต่ก็จําเป็นต้องมีการควบคุมดูแล โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ่ จําต้องมีการ
ประชาวิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  
กฎหมายให้มีการใช้กระบวนการผลิตที่สะอาด และการควบคุมมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นน้ําเสีย อากาศ
เสีย ที่เกิดขึ้นจากการผลิต หรือการประกอบกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อมิให้ประชาชนในเขตชุมชน
นั้น ต้องได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดํารงชีพโดยปกติสุข จากการประกอบกิจการ
ดังกล่าว หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ การประกอบกิจการใดๆ   จําเป็นต้องดําเนินกิจการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535 จะเกี่ยวข้องเฉพาะกรณีที่
ถูกกําหนดให้เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ และมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 การควบคุมดูแลการประกอบกิจการในเขตท้องถิ่น (ฉัตรสุมน  พฤฒิ
ภิญโญ, 2558) 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายกระจายอํานาจแก่  อปท.   ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 
2535  (กรณีเข้าข่ายโรงงานประเภท 1และ 2  ที่ได้ถ่ายโอนอํานาจให้แก่ท้องถิ่น ในการพิจารณา
อนุญาต   พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 มาตรา 80 พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติผัง
เมือง  พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติหอพัก  พ.ศ. 2507  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่าย
เนื้อสัตว์  พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกข้อกําหนดของท้องถิ่น ออกคําส่ังทางปกครอง 
ออก/ต่ออายุ/ เพิกถอนใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ตรวจตราดูแลกิจการต่างๆ   ออกคําส่ังให้
ผู้ประกอบการ/บุคคล แก้ไข ปรับปรุง กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้อง ถ้าไม่แก้ไข ส่ังให้หยุดกิจการได้ออก
คําส่ังพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาตได้  เปรียบเทียบคดีในบางคดี  

ขณะเดียวกัน ในการควบคุมออกคําส่ังทางปกครองในพื้นที่หนึ่งๆ   เจ้าหน้าที่รัฐกลุ่ม
เดียวกัน ต้องบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ และกฎหมายบางฉบับก็มีความสัมพันธ์ ซ้อนทับกัน เช่น 
กรณีของ พ.ร.บ. ส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  พ.ศ. 2535 ในส่วนของการตรวจสอบผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม (EIA) ในกรณีที่เป็นหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งมีกิจการบางประเภทที่ซ้อนทับ
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กับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (หมวด 7) ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ต้องมาขอ
อนุญาตประกอบการกับ  อปท.   ตามกฎหมายการสาธารณสุขด้วย หรืออยู่ในอํานาจของท้องถิ่น  

กฎหมายต่างๆ   ทุกฉบับข้างต้น จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่าง การใช้อํานาจ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการออกใบอนุญาต เช่น การประกอบกิจการ
อันตรายต่อสุขภาพ เปิดโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม โรงชําแหละเนื้อสัตว์ โรงมหรสพ เป็นต้น ซึ่ง
ต้องมีการก่อสร้างอาคาร อาคารก่อสร้างต้องพิจารณากฎหมายผังเมืองประกอบด้วย พนักงาน
ท้องถิ่น นายกเทศมนตรี ซึ่งอาจไม่อนุญาต เพราะเห็นว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือ ความม่ันคง
แข็งแรง หรืออาจเป็นเหตุรําคาญ และก่อปัญหามลพิษ  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขเข้ามาใน
ฐานะเป็นกฎหมายที่พิจารณาสุขลักษณะ เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแนวทางที่จะ
ควบคุมเพื่อให้ส่ิงคุกคามส่งผลกระทบให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และมีอะไรเป็นเครื่องชี้วัด และจะ
คิดตามกํากับอย่างไร ถ้าทําได้ก็จะไม่เกิดการร้องเรียนเหตุรําคาญส่ิงที่สําคัญก็คือ ประเด็นของการ
ใช้ด้านวิชาการและการเจรจาต่อรองมาใช้ควบคู่กัน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อาจต้องให้ความสําคัญกับการใช้แบบประเมินความเส่ียงในการควบคุมกิจการกรอบแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้ได้แก่ สุขลักษณะสถานที่ มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพมาตรการอื่นๆ  การจัดทํา
เครื่องมือ กรมอนามัยได้พัฒนาแบบประเมินในรูปตรวจสอบรายการ (check list)  แล้ว โดยให้
ความสําคัญกับมิติสุขภาพ โดยพิจารณาตั้งแต่ระยะก่อสร้าง จนถึง ระยะดําเนินการ ซึ่งได้แก่ 
สุขลักษณะสถานประกอบการความปลอดภัยของเครื่องจักร  การจัดการน้ําดื่ม น้ําใช้  การจัดการ
มลพิษ  การจัดการนํ้าเสีย มูลฝอย  การป้องกันเหตุรําคาญความปลอดภัย อาชีวอนามัย  การ
ควบคุมพาหะนําโรค  มาตรการอื่นๆ   

“...สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือ สถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือ มีการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี” (ข้อ 2กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และมาตรการในการ
ควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) 

 
สรุป 

สังคมให้ความสําคัญในเรื่องส่ิงแวดล้อม อันเป็นผลสืบเนื่องจากมลพิษต่าง ๆ  ไม่ว่าทาง
อากาศ ทางนํ้า การกําจัดของเสียฯลฯ ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรอย่างมาก ผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับ
ทุกประเทศในโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ การเสียสมดุล
ของระบบนิเวศน์ ปรากฏการณ์ เอลนิโญ่ ลานินญ่า (El Nino, La Niña)  โลกร้อนขึ้น (Global 
Warm) ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น (Sea Level Raised) การ
รั่วของชั้นโอโซน (Ozone Depletion) ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect)  ฝนกรด 
(Acid Rain) ไฟไหม้ป่า ภาพลักษณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมมลพิษ สุขอนามัย ชุมชนโดยรอบ แนว
ทางการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมจําเป็นต้องใช้กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภายใต้ข้อตกลง
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ทางส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศกฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายท้องถิ่นเข้ามาควบคุม ยิ่งไป
กว่านั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหาร ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ตลอดจนประชาชนต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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บทที่ 4 

การคลังและการจัดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อศึกษาบทที่ 4 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ  
1. อธิบายเรื่องการคลังท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายโครงสร้างรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
3. สาธิตการจัดทําภารกิจบริการสาธารณะได้ 

 

ที่ผ่านมา การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัตกิําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ได้ส่งผลต่อภารกจิและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น กล่าวคือ ในประการแรก คือ การมุ่งถ่ายโอนภารกิจหน้าที ่ที่
เดิมดําเนินการจดัทําโดยส่วนราชการต่างๆ ให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งการถ่ายโอนดังกล่าว
กระทําพร้อมๆ กับการถ่ายโอนทรัพยากรทางการบริหาร เช่น งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น  

ในประการต่อมา ได้แก่ การมุ่งจัดระบบภารกิจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง  เพื่อลดความซ้ําซ้อนและสับสนในการจัดทําภารกิจ โครงสร้างภายในระบบการปกครอง
ท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ระบบสองช้ัน คือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีภารกิจที่มุ่งเน้น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ขนาดใหญ่ ครอบคลุมหลายชุมชน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดเล็ก จะมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการเฉพาะภายในชุมชนตนเองเป็นสําคัญ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้บัญญัติกฎหมายซึ่งระบุถึงภารกิจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดทําได้ ได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 
2537 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2542 

ความเป็นอิสระทางรายได้เป็นส่ิงที่ต้องได้รับก่อน (Prerequisite) ความเป็นอิสระทาง
การเงินการคลังและการบริหาร  (สมชัย  ฤชุพันธุ์,  2550: 38) ชี้ว่า เพื่อให้ได้รับความเป็นอิสระ
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ทางการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการถ่ายโอนอํานาจด้านภาษีและสามารถบริหาร
จัดการภาษีได้ เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 

ความเป็นอิสระทางการเงินการคลังประกอบด้วย ความเป็นอิสระทางรายได้และรายจ่าย 
กล่าวคือ 

1. ความเป็นอิสระทางรายได้หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
- มีอํานาจกําหนดประเภทและอัตราการเก็บภาษีท้องถิ่น 
- มีอํานาจและความสามารถในการจัดการภาษีท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล 
- มีรายได้จากภาษีทอ้งถิ่นได้มากพอกับค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของท้องถิ่น 

2. ความเป็นอิสระทางรายจ่ายหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอํานาจ 
- กําหนดงบประมาณของตนและลําดับความสําคัญของรายจ่าย 
- กําหนดกฎข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของตนเองเพื่อบริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน 
- เปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็น 

3. ความเป็นอิสระทางรายได้เป็นส่ิงจําเป็นที่ต้องได้รับก่อน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
พึ่งพาเงินอุดหนุนและการโอนภาษีจากส่วนกลางเพื่อเป็นรายได้ของท้องถิ่น รายได้นําไปใช้ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
อปท. ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ราชการส่วนกลางจะต้องเข้ามากํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้แน่ใจว่าเงินภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาลถูกนําไปใช้อย่างเหมาะสมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. การคลังท้องถิ่น 
โดยทั่วไปการคลังของประเทศต่างๆ ประกอบด้วย การคลังรัฐบาลกลาง และการคลังรัฐบาล

ท้องถิ่น  ซึ่งการคลังทั้งสองดังกล่าวต่างก็มีความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการกระจายอํานาจ หน้าที่ความ
รับผิดชอบหรือรายจ่ายและรายได้การกระจายอํานาจทางการคลัง หมายถึง การโอนความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจด้านการเงินจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น เพื่อให้  อปท.  สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ลักษณะสําคัญมีดังนี้ 
 1)  บริการสาธารณะท่ีให้กับท้องถิ่น จะต้องจัดเก็บจากประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับบริการ
นั้น 
 2)  ผู้ใช้บริการท้องถิ่น อาจจะต้องจ่ายค่าบริการบางส่วน โดยประชาชนในท้องถิ่นอาจ
ร่วมกับ  อปท.  ผลิตบริการสาธารณะ 
 3)   อปท.  สามารถหารายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย และ
อากรฆ่าสัตว์ 
 4)  มีการโอนรายได้จากรัฐบาลกลางสําหรับการใช้จ่ายบางอย่างหรือการใช้จ่ายทั่วไปให้แก่  
อปท.   
 5)  อนุญาตให้  อปท.  กู้ยืม 
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 รายได้ หมายถึง รายได้ของ  อปท.  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่  อปท.  ทั้งน้ีท้องถิ่นจําเป็นต้องมีการจัดเก็บรายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ ซึ่งรายจ่ายของ  อปท. โดยทั่วไป รายจ่ายของ  อปท.  มี 2 ประเภท คือ1) รายจ่ายประจํา 
ได้แก่ รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และเงิน
อุดหนุนและ 2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือรายจ่ายเพื่อการพัฒนา ได้แก่ รายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และส่ิงก่อสร้างซึ่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จะมีแหล่งที่มาแตกต่างกัน 
ส่วนประกอบของแหล่งที่มาของรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่น ได้แก่ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเอง (local levied tax)  ภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลจัดเก็บเพิ่มเติม (surcharge)  รายได้ที่
รัฐบาลจัดเก็บแล้วมอบให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นทั้งจํานวน (revenue transfer)  รายได้ที่รัฐบาล
จัดเก็บแล้วแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (revenue sharing) รายได้อื่นๆ เงินอุดหนุนรัฐบาล
ดังนี้ 

รายได้จากภาษีอากร ได้แก่  
- ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง (local levied tax) เป็นภาษีที่จัดเก็บจากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ใน

เขตท้องถิ่นนั้น และมีการคิดค่าบริการที่เก็บจากผู้ใช้บริการตามที่ท้องถิ่นจัดให้มีขึ้น ประกอบด้วย
ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ 

- ภาษี ที่ รั ฐบาลจั ด เก็ บ ให้  (surcharge taxes) หรื อ  แบ่ ง ให้  (shared taxes) 
ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสรรพสามิตและภาษีสุราภาษีการพนัน ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนซึ่งเป็นภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีเพื่อการศึกษา ภาษีการค้าปลีกน้ํามัน ภาษีการค้าปลีกยาสูบ 

 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะฯ ค่าใบอนุญาตก่อสร้างและปรับปรุง
อาคาร 

 รายได้จากเงินอุดหนุน เช่น เงินอุดหนุนการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 -  เงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ได้ระบุรายการใช้จ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ เทศบาลสามารถนํา
ไปใช้จ่ายในกิจการใดๆ ก็ได้ โดยจัดสรรตามจํานวนประชากรในเขตเทศบาลในอัตรา 120 บาท ต่อ
ประชากร 1 คน 
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายในการดําเนินกิจการบางอย่างโดยเฉพาะ เช่น 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข จัดสรรตามหลักการ 
ท้องถิ่นที่มีรายได้มากได้รับการจัดสรรให้น้อย ท้องถิ่นมีรายได้น้อยได้รับการจัดสรรให้มาก และ
หลักการ มีพื้นที่และประชากรน้อยได้รับการจัดสรรให้น้อย มีพื้นที่และประชากรมากได้รับการจัดสรร
ให้มาก 
 -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีพิเศษ เป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนด โดยความเห็นชอบของ
สํานักงบประมาณและกรมการปกครอง 
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รายได้จากเงินกู้ เป็นรายรับที่ท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายได้ ในกรณีที่ท้องถิ่นมีความจําเป็นต้อง
ใช้เงินเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยขอกู้ยืมเงินจากเงินกองทุนของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กองทุนส่งเสริม
กิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.) หรือ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 

รายได้จากเงินสะสมและรายได้พิเศษอื่นๆ เงินสะสมเป็นเงินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่
ละแห่งนําเงินสะสมของตนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจําปีไปยังกรมการปกครองเพ่ือฝาก
ในธนาคาร ในระยะ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณถัดไป ส่วนเทศบาลแต่ละแห่งก็จะนําเงินสะสมของ
ตนในอัตราร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจําปีไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อฝากในธนาคารภายใน 3 
เดือนแรกของปีงบประมาณ ซึ่งโดยหลักการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลสามารถใช้เงิน
ออมของตนได้ด้วยเงินกู้ ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อนําไปใช้จ่ายในกิจการของตน ส่วนรายได้
พิเศษอื่นๆ เช่น รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ด เป็น
ต้น 

 
กรณตีัวอย่างการเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 

2558 ของสํานกังานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (Office of the Rubber Replanting Aid 
Fund) หรือ สกย. (ORRAF) มีแหล่งรายได้จาก 3 แหล่งดงันี ้

(1) เงินสงเคราะห์ (CESS) เก็บจากผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจกัร พระราชบัญญัติฯ 
กําหนดให้แบ่งการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ (CESS) ออกเป็น 3 ส่วน คือ ก. ไม่เกินรอ้ยละ 5 เป็น
ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับกิจการยางในอันที่จะเป็นประโยชน์แก่เจา้ของสวนยาง
โดยเฉพาะ มอบให้กรมวิชาการเกษตร  ข. ไม่เกนิร้อยละ 10 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการ
สงเคราะห์ของ สกย. หากปีใด ไม่เพียงพอให้รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมตามความ
จําเป็น ค. เงินที่เหลือ เป็นค่าใช้จา่ยเพื่อการสงเคราะห์เจ้าของสวนยางที่ปลูกแทน   

(2) เงินดอกผล ดอกผลของเงินสงเคราะห์ นําไปใช้จ่ายในการบรหิารงานสงเคราะห์ของ 
สกย. ไดเ้ท่าที่จําเป็น ส่วนที่เหลือสมทบเพื่อการสงเคราะห์เจ้าของสวนยางที่ปลูกแทน  

(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในรูปของเงินกู้ทีร่ัฐบาลเป็นผู้กู้ หรือเงนิงบประมาณแผน่ดิน
เพื่อดาํเนินการสงเคราะห์แกเ่จ้าของสวนยางที่ปลูกแทน ปลูกยางใหม่ บริหารงานของ สกย. และ
ดําเนินกิจกรรมอื่นที่รฐับาลมอบหมาย 

 
การกระจายอํานาจการคลังให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการจดัเก็บรายได้ของ

ท้องถิ่นเพือ่นํามาใช้ในการจดับรกิารสาธารณะเพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่น ขณะเดยีวกันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการยอมรับในการเสียภาษีบํารงุท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองตนเองของท้องถิ่นตนมากขึ้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท. ) ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้กับ
คนในท้องถิ่นหรือในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็น
องค์กรที่ให้บริการระดับพื้นที่ และมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรระดับบนทําหน้าที่



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 97  

 

จัดบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญ่และครอบคลุมทั้งจังหวัด ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และในอําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรีมีเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษบริหารแบบเมืองท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.1 รายได้ที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้ 

ประเภทรายได ้ อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพทัยา กทม. 

1.1 ภาษีโรงเรอืนที่ดิน      

1.2 ภาษีบํารุงทอ้งที ่      
1.3 ภาษีป้าย      
1.4 อากรฆ่าสัตว์      
1.5 อากรรงันก      

1.6 ยาสูบ น้ํามัน โรงแรม      

2.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9)      

2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. 
อบจ. 

 
    

2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ      

2.4 ภาษีสุราสรรพสามิต      

2.5 ภาษีรถยนตล้์อเล่ือน      

2.6 ค่าจดทะเบียนสิทธินิตกิรรม      

2.7 ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม      
 

ภาษีอากรที่จัดเก็บในแต่ละท้องถิ่นจึงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันและไม่จําเป็นต้องเก็บอัตรา
เท่ากันทุกท้องถิ่น เพราะความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น การกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นจึงต้องมีการ
กระจายอํานาจทางการคลังด้วย คือ อํานาจในการจัดเก็บรายได้เพื่อใช้ดําเนินงานและอํานาจในการใช้
จ่ายเพื่อการจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพราะสภาพความ
ต้องการของประชาชน ความจําเป็นในการใช้จ่ายเพื่อจัดบริการสาธารณะ และความสามารถของ
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน แหล่งรายได้หลักของท้องถิ่นส่วนใหญ่แล้ว คือ ภาษีที่เก็บจาก
ฐานทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่น และค่าบริการ ที่เก็บจากผู้ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
ท้องถิ่นจัดให้มีขึ้น เช่น การซ่อมถนน การทําท่อระบายน้ํา เมื่อฝนตก น้ําฝนระบายได้เร็ว ซึ่งประโยชน์
ตกแก่คนทั้งหมู่บ้าน ประชาชนทั้งหมู่บ้านก็ควรต้องช่วยกันจ่ายภาษีบํารุงท้องถิ่น เพื่อนําเงินมาจัดทํา
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โครงการดังกล่าว เทศบาลก็จําเป็นต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียตามต้นทุนต่อหน่วย 
นอกจากภาษีบนฐานทรัพย์สินและค่าบริการแล้ว รัฐบาลยังกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นจัดเก็บ ภาษี
เพิ่มเติม (surcharge) บนฐานภาษีของรัฐบาลด้วยโดยท้องถิ่นมอบอํานาจให้หน่วยงานของรัฐบาล ที่มี
หน้าที่จัดเก็บภาษีนั้นอยู่แล้วทําหน้าที่จัดเก็บแทนให้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและอํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้เสียภาษี นอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังแบ่งหรือโอนรายได้จากภาษีบางอย่างที่ 
รัฐบาลจัดเก็บให้กับท้องถิ่นด้วย เช่น การแบ่งรายได้ค่าภาคหลวงที่เก็บจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ท้องถิ่น หรือการโอนรายได้จากภาษีรถยนต์ประจําปีให้ท้องถิ่นเพื่อนําไปใช้ในการบํารุงรักษาถนน
ในพื้นที่  

งานที่ท้องถิ่นทําส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เหมือนสโลแกนของ
กรุงเทพมหานครปัจจุบันที่ว่า “ทั้งชีวิตเราดูแล” คือ การจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนต่างๆ ความเหมาะสมของแหล่งรายได้ที่
รัฐบาลมอบให้  อปท.  จัดเก็บ โดยทั่วไปแล้วจะใช้หลักผลประโยชน์ (benefit principle) ที่ประชาชน
ได้รับจากบริการสาธารณะที่  อปท.  จัดให้มีขึ้น กล่าวคือ ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะพิจารณาผ่าน
สภาท้องถิ่นว่า ท้องถิ่นของตนต้องการบริการอะไรบ้าง เป็นจํานวนเท่าใด และประชาชนในท้องถิ่น
จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตบริการน้ันได้มากน้อยเพียงใด (จรูญศรี ชายหาด มปป) 

“ความสามารถการหารายได้ของ อปท. ” เป็นประเด็นเชิงนโยบายที่สําคัญที่ต้องการศึกษา
อย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงทฤษฎีและการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ สําหรับแนวทางการเพิ่มรายได้ของ  อปท.  
นั้น ทางหนึ่งคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง ได้แก่ การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การปรับปรุงประเภทและอัตราภาษี
ท้องถิ่นให้เหมาะสมการปรับปรุงค่าธรรมเนียม ควบคู่กับเพิ่มคุณภาพของการบริการ (ดิเรก  ปัทม
สิริวัฒน์, 2544) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองตนเอง (locally self-government) ที่
กฎหมายรองรับ ทําหน้าที่บรหิารทรัพยากรภายในทอ้งถิ่น ได้แก่ การผลิตสินค้าสาธารณะเพื่อเป็น
บริการให้ประชาชนในท้องถิ่น (ตรงกับคําขวัญของกระทรวงมหาดไทย “การบําบัดทุกข์บาํรุงสุข
ประชาชน”) การกํากับดูแลสภาพส่ิงแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   อปท. ฯ 
มีสถานะเป็นนิตบิุคคล มีรายได้จากการเก็บภาษีและค่าธรรมเนยีม มีอํานาจการออกข้อบัญญตัิของ
ท้องถิ่น และมีสิทธิได้รับเงินอดุหนุนจากรัฐบาล 1  มีสํานักงานและพนักงาน ในแง่โครงสร้างองค์กรมี
                                                           

1ตามวิธีการงบประมาณแผ่นดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้เป็นหน่วยงานท่ีรับงบประมาณ
โดยตรงจากงบประมาณแผ่นดิน แต่จะแฝงอยู่ในงบของกระทรวง/กรมต่างๆ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2544) 
ได้เสนอการปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหม่ให้ อปท.  องค์กรมหาชนและองค์กรเอกชนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์สามารถเป็นหน่วยท่ีรับเงินอุดหนุนตรงจากรัฐบาล 
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ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่นซึ่งทํางานร่วมกนัและคานอํานาจกัน  องค์กรปกครองท้องถิน่นั้นมี
อิสระในการทํางาน  แต่ทั้งนีต้้องอยู่ภายใตก้รอบกฎหมายและนโยบายของชาติ รายได้และรายจ่าย
ของ  อปท.  ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการคลังภาครัฐ (government sector)2การใช้จ่ายของ  อปท.  มี

ระบบตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือถูกตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงินแหง่ชาติ
เช่นเดียวกับกระทรวง/กรม (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์,   2 5 4 4) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหน่ึงของภาครัฐทําหน้าที่ร่วมกับรัฐบาล ในลักษณะที่
เสริมกัน ไม่ใช่การแข่งกัน หน้าที่ของรัฐบาลระดับชาติ ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายเศรษฐกิจมหภาค 
การรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน ดูแลภาวะเงินเฟ้อ สนับสนุนการเจริญเติบโตและการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรมฯลฯ สําหรับ  อปท.  นั้น ทําหน้าที่ผลิตบริการสาธารณะท้องถิ่น(local public goods) 
หน่วยงานท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ คือการทํางานใกล้ชิดกับ
ประชาชน รู้ข้อมูลความต้องการ และตอบสนองต่อปัญหาท้องถิ่นรวดเร็วกว่า เนื่องจากฝ่ายบริหาร
และสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งและถูกตรวจสอบโดยประชาชนในท้องถิ่น การผลิตบริการของ
ท้องถิ่นจะมีลักษณะที่หลากหลาย (diversity) ตามสภาพแต่ละท้องถิ่น (ซึ่งต่างจากการทํางานของ
หน่วยราชการส่วนกลาง ที่มีรูปแบบหรือเกณฑ์อย่างเดียวกันทั่วประเทศ ที่เรียกว่า uniform) หากการ
บริหารของท้องถิ่นด้อยประสิทธิภาพจะไม่ได้รับการเลือกตั้งในโอกาสต่อไป นอกจากนี้หน่วยงาน
ท้องถิ่นควรจะสภาพการทํางานที่มีการแข่งขัน มีการเปรียบเทียบข้ามพื้นที่และหน่วยงาน 

การแบ่งภารกิจฯ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวข้องกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
กระทําภารกิจ มีองค์กรที่เกี่ยวข้องสามฝ่ายได้แก่ รัฐบาลกลาง-รัฐบาลท้องถิ่น-และรัฐวิสาหกิจ  การ
กําหนดกติกาของสังคมว่าด้วยการแบ่งภารกิจฯ การแบ่งเงินหรือจัดสรรเงินงบประมาณจะมีความ
ชัดเจนตามมา  

ภารกิจของท้องถิ่นนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่การดูแลทําความสะอาดของบ้านเมือง การสร้าง
และซ่อมบํารุงถนน ทางระบายน้ํา การศึกษา สถานีอนามัย การดูแลสภาพส่ิงแวดล้อม สวนสาธารณะ 
สนามกีฬา ที่พักผ่อนหย่อนใจ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ บริการดับเพลิง การช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการแก่คนชรา คนพิการและคนจน ฯลฯ   

ในประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองระดับ (two-tier structure of local 
government) คือ ระดับจังหวัด หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และหน่วยงานท้องถิ่นที่มี
ขอบเขตการทํางานภายในจังหวัด ได้แก่ เทศบาล อบต. เมืองพัทยา  

                                                           
2ระบบบัญชีประชาชาติจะรวมรายรับ/รายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน ซ่ึงรวมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยใช้คําว่า “General Government” 
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รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก็เช่นเดียวกับรัฐบาลและระบบราชการที่จะต้องมี
รายได้เพื่อทํากิจกรรม  แหล่งรายได้ของ  อปท.  ประกอบด้วยส่ีส่วน ส่วนแรก ภาษีท้องถิ่น ส่วนที่สอง 
ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ รายได้จากทรัพย์สิน กําไรของหน่วยงานเชิงพาณิชย์ที่สังกัดท้องถิ่น 
และรายได้เบ็ดเตล็ด ทั้งหมดน้ีรวมกันเรียกว่า รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี  ส่วนที่สาม ภาษีแบ่ง ซึ่งเก็บจาก
ภาษีที่ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและ  อปท.   ส่วนที่ส่ี เงินอุดหนุนจากรัฐบาล แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ
เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ภาษีท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีอํานาจการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น แต่อํานาจ
ที่ว่านี้มีขอบเขตจํากัด ภาษากฎหมายระบุว่า “ท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีอากร – ตามที่กฎหมายระบุ” 
คําต่อว่า “ตามที่กฎหมายระบุ” นี้ หมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ. ภาษี
สรรพสามิตฯลฯ การตรากฎหมายและแก้ไขอยู่นอกเหนือการควบคุมของ  อปท.  

ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับ (user charge, license fee, fine) เป็นอีกแหล่ง
รายได้หน่ึงของท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อแตกต่าง
จากภาษี คือ ค่าธรรมเนียมการใช้ (user charge) เป็นการแลกเปล่ียนสองทาง หมายถึง ประชาชน
ได้รับบริการจากท้องถิ่น จึงควรจะจ่ายค่าบริการ และไม่ใช่เป็นมาตรการบังคับ กล่าวคือถ้าเลือกไม่ใช้
บริการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ ค่าธรรมเนียมบําบัดน้ําเสีย  ค่าใบอนุญาต (license fee) 
หมายถึง เงื่อนไขการอนุญาต เช่น ค่าจดทะเบียนการประกอบกิจการค้า ร้านค้า ภัตตาคาร ปั๊มน้ํามัน 
ร้านขายยา ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง ฯลฯ ค่าปรับ (fines) เป็นมาตรการทางลบเพื่อป้องปรามการละเมิด
กฎระเบียบของท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะผู้กํากับหรือควบคุมกฎ 
(regulator) ด้วย ตัวอย่าง ได้รับมอบหมายให้ดูแลการอนามัยและส่ิงแวดล้อมในเขตที่รับผิดชอบ 

เงินโอนจากรัฐบาลกลางให้รัฐบาลท้องถิ่น   การโอนเงินจากรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเหตุผลหรือหลักการที่อยู่เบื้องหลัง (หลักสัญญาประชาคม) 
เน่ืองจากฝ่ายหลังช่วยการทํางานของฝ่ายแรก ในบ้านเรามักจะเรียกว่า “เงินอุดหนุน” เนื่องจากอยู่ใน
หมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณแผ่นดิน (ความจริงเงินอุดหนุน ไม่จําเป็นต้องให้รัฐบาลท้องถิ่น
เท่านั้น  รัฐบาลอาจจะให้การสนับสนุนองค์กรสาธารณะ เช่น สภากาชาด องค์การมหาชน หรือองค์กร
เอกชนอื่นๆ ซึ่งทํางานบริการสาธารณะก็ได้)  

สําหรับเงินอุดหนุนฯ มีความสําคัญ เพราว่า ก) เพื่ออุดหนุนการทํางานตามที่รัฐบาลมอบให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นดําเนินการ เช่น การดูแลถนนหนทาง ทางระบายน้ํา การดูแลสภาพส่ิงแวดล้อม 
การบํารุงศิลปวัฒนธรรม ข) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานรายได้น้อย และบางหน่วยงานตั้งในเขต
พื้นที่ยากจนไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การอุดหนุนจึงเป็นหลักประกันว่า
ประชาชนทุกพื้นที่จะต้องได้รับบริการขั้นมาตรฐาน ค) กิจกรรมหรือการทํางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีผลข้ามเขต  ที่เรียกว่า“ผลกระทบต่อภายนอก” (spillover effect)  มีเหตุผลเชิง
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เศรษฐศาสตร์ที่จะให้การสนับสนุน  ตัวอย่างเช่น  การตั้งโรงเรียน/สถานีอนามัย ควรจะให้บริการใน
พื้นที่กว้าง เพื่อการประหยัดจากขนาด  แต่ถ้าให้แต่ละแห่งดําเนินการเอง อาจเกิดปัญหาการผลิต
บริการของท้องถิ่นจะเล็กเกินไป เพราะคํานึงเฉพาะ”ประชากรของตนเอง” จึงมีเหตุผลสมควรว่า 
บริการน้ันๆ ไม่ต้องมีทุกพื้นที่ของ อบต. แต่มีในบางพื้นที่ ให้บริการในวงกว้างกว่าพื้นที่ของตนเอง คือ
ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงด้วย (Quigley 1997)  

เงินอุดหนุนให้หน่วยงานท้องถิ่น แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  ข้อแตกต่างระหว่างเงินอุดหนุนทั้งสองคือ กรณีหลังเป็นการจัดสรรที่มีเงื่อนไข 
ไม่ใช่การให้ทั่วไป  ในกรณีแรกมีผลเพิ่มรายได้ของหน่วยงานท้องถิ่น (หรืออีกนัยหนึ่งเพิ่มรายได้ให้
ประชากรในท้องถิ่น income effect)  กรณีหลังซึ่งมีผลต่อทั้ง price effectและ income effect)  
ตัวอย่างของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการศึกษา ฯลฯ บางกรณีอาจจะ
จัดให้ในลักษณะสมทบ (matching grant)  

การจัดเงินอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่น มีอีกหลักเกณฑ์หนึ่งที่จะต้องคํานึงถึง คือ ความเป็นธรรม 
เนื่องจากมีท้องถิ่นหลายประเภท และประเภทเดียวกันก็มีจํานวนมาก เปรียบเสมือน”พ่อแม่มีลูก
หลายคน การให้ต้องเป็นธรรม” การจัดสรรเงินอุดหนุนที่ คํานึงถึงความเป็นธรรม เรียกว่า 
Equalization grantสะท้อนเจตนารมณ์ที่ว่า ฐานรายได้ของท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้น ไม่เท่าเทียมกัน 
รัฐบาลต้องการสนับสนุนจะปรับสภาพให้เท่าเทียม (หรืออย่างน้อยใกล้เคียงกัน)  

งานวิจัยของดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2544) ได้ศึกษาถึงความสามารถการหารายได้ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นมิติหนึ่งของการบริหารหน่วยงานท้องถิ่น และมีนัยต่อการทํางานและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รายได้ของท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 5 แหล่งสําคัญๆ ได้แก่ ภาษี
ท้องถิ่น ภาษีแบ่ง รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี (ค่าธรรมเนียม) เงินอุดหนุนทั่วไป และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างชั้น อบต. และชั้นเทศบาล  (2543) พบว่า การจัดสรรภาษีแบ่งและ
เงินอุดหนุนทั่วไปมีลักษณะตรงข้ามกัน กล่าวคือ การจัดสรรภาษีแบ่งมีลักษณะเอื้อต่อเทศบาล  ส่วน
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เอื้อประโยชน์ให้แก่ อบต. มากกว่า แต่เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า การ
จัดสรรทรัพยากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนเทศบาล และ อบต. ยังมีอคติเอื้อเมืองมากกว่าชนบท 

งานวิจัยนี้ยังพบข้อสังเกตอื่นที่น่าสนใจ คือ ก) การเก็บภาษีท้องถิ่นนั้น  แปรผันตามกับ
จํานวนบ้าน และจํานวนพนักงาน มากกว่าจะแปรผันตามจํานวนประชากร ข) การจัดสรรภาษีแบ่ง
และเงินอุดหนุน มีแนวโน้มแปรผันตามจํานวนประชากร ค) ค่าสัมประสิทธิของพนักงานเป็นอีกตัว
หนึ่งที่น่าสนใจ และมีนัยสําคัญต่อการบริหารท้องถิ่น  ฝ่ายบริหารท้องถิ่นมักจะเผชิญคําถามว่า ควร
จะเพ่ิมจํานวนพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การจัดการผู้บริหารควรจะเปรียบเทียบ
ระหว่างผลได้และค่าใช้จ่ายของการเพิ่มจํานวนพนักงานว่าคุ้มค่าหรือไม่ พบว่า ผลเพิ่ม (marginal 
effect) ของพนักงานเทศบาล ต่ํากว่าของกรณีของ อบต. ซึ่งตีความได้ว่า การเพิ่มจํานวนพนักงานของ
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เทศบาลมีผลต่อรายได้ค่อนข้างต่ํา (ต่ํากว่า ค่าสัมประสิทธิของ อบต.) ผลเช่นนี้อาจจะส่ือว่า การจ้าง
พนักงานของเทศบาลอาจจะสูงเกินไป (over-employment) ในขณะที่จํานวนพนักงานของ อบต. นั้น 
น้อยเกินไป (under-employment) (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2544) 

2. โครงสร้างรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยประเภทรายจ่ายตาม
รูปแบบการแยกประเภทงบประมาณประกอบด้วย 1) รายจ่ายงบกลาง 2) รายจ่ายประจํา 3) รายจ่าย
เพื่อการลงทุน ซึ่งรายละเอียดของโครงสร้างรายจ่ายแต่ละประเภทครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดีการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณรูปแบบดังกล่าวมิได้มีการเก็บ
ข้อมูลจําแนกตามรายจ่ายตาม 6 แผนงานและภารกิจที่ท้องถิ่นดําเนินการในพื้นที่เป็นผลให้การ
วิเคราะห์เชิงลึกในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการไม่สามารถทําได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนมากนัก ทั้งนี้ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณซ่ึงจําแนกตามแผนงานและภารกิจที่ท้องถิ่น
ต้องทํามักถูกแสดงไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น และไม่
มีการระบุว่ามีการใช้จ่ายและสัมฤทธิ์ผลหรือไม่  

อย่างไรก็ดี  รายจ่ายที่มากที่สุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแยกตามแผนงานได้
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) แผนงานบริหารทั่วไป ซึ่งเกี่ยวข้องกับงบรายจ่ายประจํา อาทิ เงินเดือน
พนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนในการบริหารจัดการ 2) แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา 
เป็นแผนงานที่เน้นการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นหลัก ซึ่งแผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธานี้จะเป็น
การนําเบิกจ่ายเพ่ือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ และเมื่อ
รวมรายจ่ายทั้ง 2 แผนงานหลัก พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการกระจุกตัวของการใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากร และค่าใช้จ่ายภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ (สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และ
คณะ, 2549)  ขณะที่ภารกิจในการให้บริการสาธารณะอื่นๆ เช่น ภารกิจด้านสาธารณสุข ภารกิจด้าน
การศึกษา และภารกิจด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส่งผลต่อสวัสดิการสังคมของประชาชนใน
พื้นที่โดยตรงกลับเป็นภารกิจที่ยังจําเป็นต้องพึ่งพิงเงินงบประมาณจากส่วนกลางเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ อบต.  

สืบเนื่องมาจากรัฐมีแนวคิดในการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดําเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ จึงได้รับมอบหมาย
ภารกิจงานตามระเบียบกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และตามแผนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2544 สําหรับภารกิจที่ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ได้แบ่งภารกิจที่จะถ่ายโอนออกเป็น 6 ด้าน 
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จํานวน 245 เรื่อง  มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจจํานวน 57 กรม 15 กระทรวง 1 
ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง (ตัวเลขนี้เป็นจํานวนหน่วยงานก่อนการ
ปฏิรูปราชการ เมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2545) โดยแบ่งภารกิจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 
ระดับ ให้ยึดพื้นที่เป็นหลักโดยภารกิจอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นหน่วยดําเนินการ กรณีภารกิจอยู่คาบเกี่ยวกันหลายท้องถิ่นหรือภารกิจที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกันทั้งจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการ (โกวิทย์ พวงงาม, 
2553: 73) คือ 

-  การส่งเสริมอาชีพ 
-  งานสวัสดิการสังคม (การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส) 
-  นันทนาการ (การส่งเสริมกีฬา การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ) 
-  การศึกษา (การจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ) 
- การสาธารณสุข (การสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อ) 
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา 32 (1) นั้น การดําเนินการภารกิจถ่ายโอนสามารถกระทําได้ใน 3 ลักษณะดังนี้ 

(1) ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง แบ่งเป็น 3 ประเภท 
-  ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการหรือผลิตบริการสาธารณะเอง 
-  ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น ๆ 
- ภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ แต่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอาจซื้อบริการจากภาคเอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการร่วมกับรฐั 
(3) ภารกิจที่รัฐยังคงดําเนินการอยู่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจะ

ดําเนินการได้ 
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นการเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ เข้าด้วยกัน จะทําให้เราเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในเวลานี้จําต้องปรับเปล่ียน
ตนเองเพื่อรองรับภาระงาน ซึ่งสามารถสรุปภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้แก่ ภารกิจหน้าที่ที่ต้องจัดทํา และภารกิจหน้าที่ที่อาจจะจัดทํา 

ภารกิจหน้าที่ที่ต้องจัดทํา หมายถึง ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทํา
หรือจัดให้มีขึ้นภายในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง 
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ภารกิจหน้าที่ที่อาจจะจัดทํา หมายถึง กลุ่มภารกิจที่กฎหมายเปิดโอกาสให้กับท้องถิ่น
สามารถจะดําเนินการจัดทําได้ หากท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพอ 

ทั้งนี้  อปท.  มีหน้าที่รับผิดชอบหลักประการหน่ึง คือ การดูแลพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคที่จําเป็นสําหรับชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากเป็น
ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากในชีวิตประจําวัน ตั้งแต่ถนนหนทาง รางระบายนํ้า สะพาน ไฟ
ส่องสว่าง ป้ายสัญญาณจราจร ตลอดไปจนถึงบ่อน้ํา การพัฒนาแหล่งน้ํา ระบบชลประทาน การบําบัด
น้ําเสีย การเก็บกักน้ําและการจัดสรรน้ํา ฯลฯ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ สุขอนามัย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งยังเป็นรากฐานที่สําคัญสําหรับการรองรับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นแห่งต่างๆ ประเด็นสําคัญในการ
พิจารณาภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานของ  อปท.  จึงประกอบไปด้วย (1) ความทั่วถึงและเพียงพอ
ของโครงสร้างพื้นฐาน (2) คุณภาพและมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐาน (3) ความต่อเนื่องในการ
พัฒนาการดูแลบํารุงรักษา และการเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐาน และ (4) การใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานต่อการอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน เป็นต้น 

การให้บริการทางสังคม สวัสดิการ นันทนาการ และการสาธารณสุขซึ่งเป็นภารกิจอีกด้าน
หน่ึงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ในอดีตที่ผ่านมา หลาย
ฝ่ายสังเกตเห็นถึงข้อเท็จจริงประการหน่ึงว่า  อปท.  มักเน้นความสําคัญเฉพาะภารกิจด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญในภารกิจการพัฒนาทางด้านสังคมและสาธารณสุข 
สมมติฐานดังกล่าวที่ว่า  อปท. มุ่งเน้นเฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพยังคงเป็นจริงอยู่
หรือไม่ อปท.  ได้มีการปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ๆ ในทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย การปรับเปล่ียน
บทบาทและให้ความสําคัญแก่การดําเนินภารกิจทางสังคมและสุขภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด บริการ
สาธารณะในกลุ่มเหล่านี้  อาทิ สถานสงเคราะห์/สถานที่พักพิงและ/หรือการบริการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วย เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสลักษณะต่างๆ การสนับสนุนทางด้านสุขภาพการกีฬา และ
กิจกรรมนันทนาการที่จําเป็น การจัดระบบสวัสดิการหรือหลักประกันทางสังคม (social safety net) 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคนกลุ่มด้อยโอกาสหรือกลุ่มที่ต้องพึ่งพาเหล่านี้จะสามารถดําเนินชีวิตได้อยา่ง
ปกติสุขและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3. การจัดทําภารกิจบริการสาธารณะ 

3.1 ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยกฎหมายต่างๆ 

สืบเนื่องมาจากรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่แตกต่างกัน โดยที่รัฐบาลมีหน้าที่
ดูแลภารกิจในภาพกว้างของประเทศภารกิจที่ต้องการความเป็นมาตรฐานเดียวกันภารกิจที่ต้องใช้เงิน
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งบประมาณลงทุนเป็นจํานวนมาก ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเน้นการให้บริการ
สาธารณะที่จําเป็นและเป็นภารกิจที่อาศัยความรวดเร็วและใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องซับซ้อนและยุ่งยากมากในการที่จะกําหนดได้อย่าง
ชัดเจนและแน่นอนว่า ภารกิจหน้าที่ใดเป็นของรัฐ และ ภารกิจใดเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพราะรัฐอาจกระทํากิจการบางอย่างอยู่แต่เดิมแล้ว และในขณะเดียวกัน ก็ให้อํานาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจในการจัดทําภารกิจดังกล่าวได้ด้วย 

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทําให้เกิดความซ้ําซ้อนกันระหว่างการจัดทําภารกิจระหว่างรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หน้าที่ในการจัดทําท่าเทียบเรือที่มีการกําหนดให้ทั้งรัฐและท้องถิ่นมีอํานาจ
ในการดําเนินการด้วยกันทั้งคู่หน้าที่ในการจัดการศึกษาหน้าที่ในการจัดบริการระบบสาธารณสุข  เป็น
ต้น 

อย่างไรก็ตามดี มีความพยายามที่ทําให้ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น  และเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป จึงได้แยกประเภทภารกิจหน้าที่ที่ท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากรัฐ
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทของไทยมีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินการภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐได้ และเป็นภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องดําเนินการ ซึ่งเป็นวิธีการหน่ึงในการควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐ ผ่าน
เครื่องมือทางด้านภารกิจหน้าที่ 

นอกจากน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องกระทําอีกมากมาย ซึ่งเป็น
ภารกิจที่ถูกกําหนดโดยกฎหมายเฉพาะต่างๆ มีพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส้ินจํานวน 531 ฉบับ 

3.2 ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

นับตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2542 เป็นต้นมาน้ัน บทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมี
มากขึ้น อันเป็นผลมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลจากกฎหมายเหล่านี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่สําคัญๆ ใน
หลายประการ และภารกิจที่สําคัญประการหน่ึง คือ การจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ในส่วนของแผนปฏิบัติการน้ัน มีการกําหนดการถ่ายโอนภารกิจอํานาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน ซึ่งได้กําหนดประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับการถ่ายโอน กําหนดหน่วยงานที่ถ่ายโอน รวมไปถึงภารกิจและ
ระยะเวลาที่จะต้องถ่ายโอนอีกด้วยส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีภารกิจหน้าที่ที่เกิดขึ้นจาก
การถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้นอีก 

แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 และ
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) การ
กระจายอํานาจให้แก่  อปท.  ตามแผนการกระจายอํานาจได้กําหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในด้าน
การบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแก่  อปท.  โดยมีภารกิจถ่ายโอน
จํานวน 2 ภารกิจ 8 งาน/โครงการ/กิจกรรมมีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจจํานวน 6 กรม ใน 2 
กระทรวง  

ในแผนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาป่า ซึ่ง
สามารถสรุปกลุ่มภารกิจหลักๆ ได้ 2 ประการคือ  

1) กลุ่มภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและการ
บํารุงรักษาป่า คือ การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่า (ส่งเสริมอาสาพัฒนาป่าชุมชน การควบคุมไฟ
ป่า การดูแลพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ และการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)  

2) กลุ่มภารกิจการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อันประกอบไปด้วย การฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน การจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝ่ังทะเล การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการ
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ การบําบัดมลพิษ 
ได้แก่ ขยะ น้ําเสีย และของเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง และการส่ันสะเทือนตามกฎหมายด้านการ
ควบคุมมลพิษ และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

ทั้งนี้ในการดําเนินภารกิจด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของ  อปท. 
นั้น มีทางเลือกในการดําเนินการได้อย่างน้อยใน 6 ลักษณะ ได้แก่ 1) ภารกิจที่  อปท.  ดําเนินการเอง 
2) ภารกิจที่  อปท.  อาจซ้ือบริการจากภาคเอกชน ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ หรือ  อปท.  อื่น 3) 
ภารกิจที่  อปท. ร่วมดําเนินการกับ  อปท.  อื่น ๆ หรือ สหการ 4) ภารกิจที่  อปท.  ดําเนินการร่วมกับ
รัฐ 5) ภารกิจที่รัฐยังคงดําเนินการอยู่ แต่  อปท.  สามารถดําเนินการได้ และ 6) ภารกิจที่  อปท.  อาจ
มอบหมายให้ภาคเอกชนมาดําเนินการแทน 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 107  

 

ภารกิจด้านการดูแลความปลอดภัยและความสงบภายในของ อปท.  เป็นภารกิจที่มีขอบเขต
กว้างขวางและกินความรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดระเบียบทางสังคม การ
จัดการความขัดแย้งการป้องกันอาชญากรรมและการกระทําผิดและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  ทั้งนี้ในส่วนของการจัดการภัยพิบัตินั้นหน้าที่รับผิดชอบที่สําคัญของ อปท.  ในการดําเนิน
ภารกิจด้านนี้ได้ปรับเปล่ียนไปมากจากในอดีตที่เน้นการบริหารจัดการภัยพิบัติแบบ “รอให้เกิดภัย
พิบัติแล้วจึงค่อยหาทางจัดการ” ไปสู่การจัดการภัยพิบัติโดยเน้นการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
(disaster risk management) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเป็นเจ้าของกิจกรรมซ่ึงเรียกแนวคิดนี้ว่า“การจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็น
ฐาน” (Community based disaster risk management)  ในภารกิจด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความสงบภายในอาจพิจารณาได้ 5 ด้าน ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัด
ระเบียบทางสังคม/ชุมชนการจัดการความขัดแย้ง  การป้องกันอาชญากรรมและการกระทําผิด  และ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 
ประเด็นพิจารณา 
- สัดส่วนของรายได้ ควรมาจากภาษีประเภทต่างๆ ทั้งที่จัดเก็บเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
- รายจ่ายงบประมาณประจําปีจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 80 ของรายได้ประจําปี 
- ในการกู้เงินเพื่อการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการประเมินความเส่ียง

ในทุกด้านไม่เฉพาะด้านการเงิน 
- รัฐบาลไม่ควรให้แต่ละ  อปท. ที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินต้องรับผิดชอบเงินกู้เอง โดย

กระทรวงการคลังไม่คํ้าประกันเงินกู้ เพราะ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้และถูกฟ้องทางแพ่ง ประชาชนในเขตการปกครองน้ันอาจได้รับการ
บริการที่มีปริมาณและคุณภาพ การแก้ประมวลรัษฎากรและกฎหมายศุลกากรเพื่อ
เลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาที่ส่วนกลางลดลง เท่ากับเป็นการลงโทษประชาชนไป
โดยปริยาย รัฐบาลควรคิดจัดตั้งกองทุนประกันการกู้ยืมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ใช้ดัชนีวัดความมั่นคงของมนุษย์และระดับธรรมาภิบาลเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรเงิน
อุดหนุน 

- จัดสรรเงินให้ท้องถิ่นซื้อบริการสุขภาพและการบริการอื่นจากหน่วยราชการ 
 

การกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มาตรฐานในรูปของปริมาณการให้บริการที่ต้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของการ

บริการ และคุณภาพของการบริการที่ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และจากมาตรฐานทางวิชาการ 
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- จัดให้มีระบบการประเมินตนเองและการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก และใช้ผล
การ 

- ประเมินเป็นกลไกหนึ่งในการฟื้นฟูพัฒนาความสามารถในการให้บริการของ อปท. 
และในการให้รางวัลผลการปฏิบัติงานประจําปี 

- วางระบบการบริหารคุณภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( Public Sector Management Quality Award: PMQA) ซึ่ ง ป ร ะ กอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 7 ด้านของการบริหารงานได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)การจัดการ
ความรู้ 5) การส่ังสมทุนมนุษย์ 6) การจัดกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์การ
ดําเนินการ 

 
การกํากับตรวจสอบการดําเนินงานของ  อปท. ควรกําหนด กลไกและช่องทางการกํากับ

ตรวจสอบให้ชัดเจนและปฏิบัติได้ เช่น 
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (Lay Board at Provincial Level) 
- การกํากับติดตามผลงานของภาคประชาชน (People’s Audit) 
- การถอดถอนผู้บริหาร  อปท.  (Recall) 
- การทําคํารับรองผลการปฏิบัตงิาน (Public Service Agreement) 

 

สรุป 

สภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพึ่งเงินจํานวนมากในแต่ละปีจากรัฐบาลส่วนกลาง 
และเป็นการได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข กล่าวได้ว่า อปท. ขาดความเป็นอิสระทางการคลัง การ
ปกครองท้องถิ่นที่มีลักษณะประชาธิปไตยนั้น นอกจากจะมีคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารตลอดจน ฝ่าย
นิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้น อปท. มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่สามารถทํา
สัญญากับองค์กรต่างๆ  และมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย และการบริหารงานในท้องถิ่น 
องค์ประกอบสําคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือความเป็นอิสระทางการคลัง ซึ่งต้องมีการจัดทํางบประมาณ 
การจัดเก็บภาษี และการแสวงหารายได้อื่นๆ  
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บทที่ 5 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษและงานสาธารณสุขชายแดน 
 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อศึกษาบทที่ 5 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ  
1. อธิบายเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ 
2. อธิบายเรื่องพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเศรษฐกิจชายแดนได้ 
3. วิเคราะห์งานอนามัยส่ิงแวดล้อมสาธารณสุขชายแดนได้ 

 
 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมี

ลักษณะพิเศษบางประการที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ด้วยผลสืบ
เนื่องมาจาก “ลักษณะเฉพาะ” ของท้องถิ่นนั้น ๆ และด้วยเหตุนี้เอง จึงทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ใช้กับพื้นที่ทั่วประเทศไม่มีความเหมาะสมกับการดําเนินการจัดทําบริการ
สาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว จึงจําเป็นต้อง “ออกแบบ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ขึ้น 
เพื่อให้รับผิดชอบภารกิจน้ี  การที่จะเป็นองค์กรปกครองส่วนพิเศษได้นั้น องค์ประกอบหน่ึงก็คือ มี
สถิติข้อมูลอย่างชัดเจนว่า ท้องถิ่นนั้นมีลักษณะที่จะปกครองตนเองตามรูปแบบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะกําหนดขึ้นใหม่ได้เป็นอย่างดี เช่น มีจํานวนประชากร จํานวนพื้นที่
มากพอสมควร มีรายได้พอเพียงที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามกฎหมายที่กําหนดขึ้น และมีเหตุผล
ที่ชัดเจนว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดิม 

ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (สมคิด เลิศไพฑูรย์, มปป) 
(1) การมีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
การมีโครงสร้างที่ต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อให้มีความสอดรับกับ

ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยการมีโครงสร้างที่แตกต่างไปนี้อาจเป็นกรณีที่มีการจัดรูปแบบ
การบริหารจัดการที่ต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น เช่น รูปแบบการบริหารเมือง
พัทยาตามกฎหมายเดิม ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521 ที่มี
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การนําเอารูปแบบสภา-ผู้จัดการ (City – Manager)  ซึ่งเป็นการนํารูปแบบการบริหารเทศบาลใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้ 

(2) การกําหนดที่มาของผู้บริหาร 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” เป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญที่จะเป็นผู้ผลักดันให้พื้นที่มีความเจริญ ประชาชน

อยู่ดีมีสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยทั่วไปมักจะมีการกําหนดที่มาของผู้บริหาร
ที่แตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เช่น ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรง ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายเดิม ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2518 และผู้บริหารที่มาจากการว่าจ้างมืออาชีพ ในกรณีของเทศบาล
เมืองพัทยา ตามกฎหมายเดิม ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521 
เป็นต้น 

(3) การมีอํานาจหน้าที่ในทางการบริหารกิจการสาธารณะที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมักจะมีอํานาจหน้าที่ที่แตกต่างจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นองค์กรปกครองท่ี
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารจัดการท้องถิ่นและดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นที่มีลักษณะบางประการต่างไปจากพื้นที่อื่นของประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการกําหนดอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ให้แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับการดําเนินการต่าง ๆ เช่น กรณีเมืองพัทยา เนื่องจากเมืองพัทยามีลักษณะเป็น 
“เมืองท่องเที่ยว” การกําหนดอํานาจหน้าที่ให้กับเมืองพัทยาจึงมีการกําหนดให้เมืองพัทยามีอํานาจ
หน้าที่ใน “การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว” ซึ่งไม่มีกําหนดไว้ในท้องถิ่นอื่น เป็นต้น 

(4) รายได้ 
ประการที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาว่า ท้องถิ่นใดควรที่จะบริหารจัดการในรูปแบบ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” นั้น ส่ิงที่จําเป็นที่สุดก็คือประเด็นเรื่อง “รายได้” ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น” ที่จะต้องมีมากพอที่จะบริหารจัดการเองได้ ทั้งนี้ เพราะหากท้องถิ่นไม่มี
ศักยภาพทางรายได้ที่พอเพียงในการนํามาใช้จัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้กับประชาชนแล้ว 
ท้องถิ่นนั้น ก็จะต้องยังพึ่งพารัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งนั่นก็ย่อมหมายความว่า 
ท้องถิ่นดังกล่าวก็จะยังขาดอิสระในด้านการคลังนั่นเอง 

(5) การมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่น 
“การบริหารงานบุคคล” ขององค์กรที่มีการจัดรูปแบบเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษนั้น ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ที่มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรเป็น
จํานวนมาก จึงมีการจัดตั้งองค์กรบริหารงานบุคคลที่แตกต่างจากองค์กรท้องถิ่นอื่น คือ 
กรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา ทําหน้าที่เป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลของหน่วยการปกครอง
ดังกล่าว เพื่อให้มีความคล่องตัว ในการบริหารมากขึ้น 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 111  

 

(6) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้มีอํานาจกํากับดูแล
มีความแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีอํานาจหน้าที่ใน
การรับผิดชอบดูแลประชาชนในท้องถิ่นที่มี ลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากท้องถิ่นอื่น 
นอกเหนือไปจากการมีโครงสร้างการบริหาร การกําหนดที่มาของผู้บริหาร การมีอํานาจหน้าที่
จัดบริการสาธารณะ และการบริหารงานบุคคลที่มีการกําหนดโดยเฉพาะบางประการให้ต่างไปจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบอื่นแล้ว  ในบางประเทศยังได้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกับผู้มีอํานาจกํากับดูแลให้ต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น  

จากลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นเพียงลักษณะใดลักษณะหน่ึงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเท่านั้น ดังนั้น จึงอาจจะมีลักษณะอื่น ๆ ได้อีก ทั้งนี้ เป็นไปตามการ
จัดรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้มากที่สุด 

กรุงเทพมหานคร มีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 จากการตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย จนถึงปี  พ.ศ.2518 จึง
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเนื่องจากการจัดตั้งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ก็
เพราะกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีประชากรอยู่หนาแน่น และเป็นศูนย์รวมของกิจการต่างๆ จึง
มีความจําเป็นจะต้องจัดรูปการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (บัญญัติ พุ่มพันธ์ 2552) 

กรณีของเมืองพัทยา มีวิวัฒนาการมาจากเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตําบลนาเกลือ อําเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พ.ศ. 2457 ในปี  พ.ศ. 2499 ได้
จัดตั้งสุขาภิบาลนาเกลือแต่หมู่บ้านพัทยายังอยู่นอกเขตสุขาภิบาล จนกระทั่ง  พ.ศ. 2507 ทาง
ราชการจึงได้ขยายเขตสุขาภิบาลนาเกลือครอบคลุมไปถึงหมู่บ้านพัทยาด้วย และได้มีกฎหมายจัดตั้ง
เป็นเมืองพัทยาซ่ึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเมื่อปี  พ.ศ.2521  เพราะสุขาภิบาล
นาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูง และเป็นสถานที่พักตาก
อากาศที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมาพักผ่อน จึงสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
จํานวนมาก การเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ส่ิงแวดล้อม การผังเมือง
และการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องเฉพาะกับประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น 
ยังมีผลกระทบเกี่ยวโยงของประเทศโดยเฉพาะต่อการท่องเที่ยว จึงจําเป็นต้องมีการร่วมมือกัน
หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการปกครองท้องถิ่นในรูปสุขาภิบาลไม่เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ควรจัดตั้งเมืองพัทยาให้เป็นหน่วยราชการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักแห่งการปกครอง
ตนเองในระบอบประชาธิปไตย (บัญญัติ พุ่มพันธ์ 2552) 
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การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปครั้งสําคัญเมื่อมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 และด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทําให้การปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบสุขาภิบาลต้องยุบเลิกไป และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่มีอยู่ทั้ง 5 รูปแบบ ต้อง
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการดําเนินงานใหม่ เหมือนกันทั้ง 5 รูปแบบ 

การท่ีมีผู้หยิบยกเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมาพูดถึงกันมา  อาจมาจากใน
มาตรา 78 ของหมวดที่ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติว่า “รัฐ
ต้องกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ 
และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้
ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น” นั่นหมายถึงในจังหวัดที่มี
ความพร้อม อาจจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเฉพาะของจังหวัดนั้นได้ตามที่รัฐบาล
และรัฐสภาจะกําหนด แต่จน กระทั่งรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกไปก็ไม่ได้มีการพัฒนา
จังหวัดใดให้เป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แต่ประการใด และไม่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มขึ้นอีก นอกจากที่มีอยู่แล้ว 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
และอีกประการหน่ึง คงเพราะว่า มีบางท้องถิ่นมีปัญหาสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากไม่อาจใช้การ
ปกครอง ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่แล้วแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีแนวคิดจะจัดให้มี
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่เหมาะสมเฉพาะของท้องถิ่นนั้น เช่น แหลมฉบัง และสามจังหวัด
ชายแดนใต้ เป็นต้น ในรัฐธรรมนูญ  พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติเรื่องการพัฒนาจังหวัดที่มีความ
พร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

“มาตรา 294 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ละความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จํานวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน” 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรุงเทพฯ 
กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ โดยจากข้อมูลปี 2555 มี

ประชากรกว่า 5.67 ล้านคน (สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2555) ซึ่ง
เป็นประชากรตามทะเบียนราษฎร และมีพื้นที่กว่า 1.57 ล้านตารางกิโลเมตร (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2556) และมีความหนาแน่นของประชากรต่อ
พื้นที่กว่า 3,626.64 คน/ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด โดย
กรุงเทพฯ เป็นเขตการปกครองพิเศษของประเทศไทย มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
การเลือกตั้งผู้บริหารได้โดยตรง ซึ่งประเทศไทยมีสถานะเป็นรัฐรวมศูนย์ ทําให้กรุงเทพฯ ในฐานะ
เมืองหลวงเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางในการปกครอง ด้าน
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การศึกษา ด้านการคมนาคมขนส่ง การส่ือสาร การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ และความเจริญของ
ประเทศในด้านต่างๆ 

กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านกายภาพ เหล่านี้คือผลพวกจากปัญหาความเป็นเมืองหลวงส่วนหน่ึง และอีก
ส่วนหน่ึงเป็นปัญหาการบริหารจดัการที่ไม่ดีพอ กล่าวคือ 

- ปัญหาด้านสังคมเป็นปัญหาหน่ึงที่ทุกสังคมในเมืองหลวง การมีบริการสาธารณสุขและ
บริการสาธารณะอื่นๆ ที่ไม่เพียงพอและสะดวก การขาดความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและรักษา
ทรัพย์สิน การเกิดขึ้นของคดีอาชญากรรม และยาเสพติด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 2556) 

- ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นปีละ 22 ล้านตัน ตามอัตราการขยายตัวของจํานวนประชากร และ
โดยเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเขตเมืองใหญ่ เช่น 
เทศบาลและเขตเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางความเจริญนั้น ปริมาณขยะที่มาจากภาคอตุสาหกรรมและ
ครัวเรือนได้ลุกลามยกระดับขึ้นมาเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติในระยะยาวที่ยังไม่มีทางออก 

เมื่อพิเคราะห์ดูวิวัฒนาการการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของประเทศ
ไทยทั้ง 2 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา เห็นได้ว่า การท่ี
จะจัดตั้งท้องถิ่นใดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สามารถจัดตั้งได้ โดยมีปัจจัยสําคัญ
ที่ควรพิจารณา เช่น 

1. มีความชัดเจนที่ว่า ท้องถิ่นนั้นมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และมีปัญหา
สลับซับซ้อน จนไม่อาจใช้การปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้าไปแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นนั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ 
ประเด็นนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทําให้สามารถจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษของ
ท้องถิ่นนั้นได้ 

2. มีความต้องการอย่างแท้จริงของคนในท้องถิ่นที่จะจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษในท้องถิ่นของตน และมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหาร อํานาจ
หน้าที่และการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน 

3. รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทีจ่ะกาํหนดขึน้สําหรบัทอ้งถิน่นัน้
เป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหน่ึง ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยทั้ง 5 รูปแบบ  
มีโครงสร้างการบริหารเหมือนกันทุกรูปแบบ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 285 ของรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2540 และมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550  

4. มีการศึกษาถึงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เพื่อให้ได้รูปแบบ
ที่เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
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บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันเรามีกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาเป็นแบบอย่างอยู่แล้ว 
ส่วนในต่างประเทศก็มีรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ใน
หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นต้น สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นนั้นๆ ได้ 

การให้ความสําคัญต่อ “การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่น” เป็นส่ิงที่มีอิทธิพล
อย่างมากในการกําหนดบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นว่าจะมีทิศทางเป็นไปเช่นไร ในปัจจุบันโครงสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยเริ่มที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งในส่วนของการ
ยอมรับข้อจํากัดของการบริหารจัดการภายในพื้นที่บางแห่ง เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต ฯลฯ ซึ่งจะส่งผล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะกลับมาเป็น “ทางเลือก” หนึ่งที่สําคัญของการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 
2. พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจชายแดน 

เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ตามเขตการปกครอง เช่น เขตพื้นที่จังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตจํากัด ในขณะท่ีการพัฒนาในกรอบพื้นที่
ในเชิงเศรษฐกิจนั้นอาจต้องพิจารณาในกรอบที่ใหญ่กว่า เช่น ในระดับของภูมิภาค และอนุภูมิภาค 
ระหว่างประเทศ เช่น เมืองชายแดน และกลุ่มจังหวัด เป็นต้น ในอดีต เคยมีโครงการขนาดใหญ่เป็น
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก และ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ ใน
ปัจจุบันมีการพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดและพื้นที่บริเวณชายแดน 

ในปี  พ.ศ. 2535 ได้มีการกําหนดกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater 
Mekong Sub-region: GMS) ระหว่าง 6 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา ซึ่งเน้น
การพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านลอจีสติก (Logistics) เรียกว่า “Transport Corridor” ต่อมา 
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ASEAN Development Bank: ADB) ได้สนับสนุนให้เปล่ียนมาเป็น
ความเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ เรียกว่า “Economic corridor” 

โดยหลักการแล้ว การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้น จําเป็นต้องจัดตั้ง
ขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย ในบางพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างจากพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของ
ประเทศ หรืออาจจะมีเหตุผลความจําเป็นอย่างอื่นที่ทําให้การดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปดําเนินการได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ก็จําเป็นจะต้องจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเฉพาะหรือเป็นรูปแบบพิเศษเข้ามาดําเนินการแทน ทั้งนี้ การกําหนดรูปแบบการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะต้องคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
นั้น ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้มีการกําหนดรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมสอดรับกับลักษณะของท้องถิ่น 
ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินกิจกรรมที่เป็นการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กล่าวโดยสรุป การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนั้น เป็นการปกครองที่เน้นหนักในด้าน
ของการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือการแก้ไขสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ โดยลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไป
ได้แก่การปกครองในพื้นที่ ๆ มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) เขตนครหลวงหรือเขตพื้นที่ที่เป็นเมืองหลวงโดยทั่วไปแล้ว เขตการปกครองในนคร
หลวงมักจะแตกต่างจากเขตการปกครองในรูปแบบอื่น ๆ ยกตัวอย่างสําหรับในประเทศไทยเอง คือ 
กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างองค์กรที่แตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น ๆ กล่าวคือ มี
สภากรุงเทพมหานคร (โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) มีสภาเขต (สมาชิกสภาเขต) มีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยเขตพ้ืนที่ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศจะ
เป็นบริเวณที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ จึงทําให้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การจัดรูปแบบการบริหาร
จัดการต้องแตกต่างไปจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้  

(2) เขตพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจะเส่ียงต่อการประสบกับปัญหาความไม่สงบ
เรียบร้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาด้านความมั่นคง ดังนั้น ในการบริหารปกครองพื้นที่ส่วนนี้ 
จึงมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ กล่าวคือ หน่วยงานที่เข้าไปดูแลในพื้นที่ควรจะมีอํานาจบาง
ประการที่จะสามารถตัดสินใจในการดําเนินการที่ทันท่วงทีเมื่อเกิดวิกฤติการณ์บางอย่างขึ้น เพื่อให้
สามารถรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ในกรณีการบริหารจัดการเขตพื้นที่ในลักษณะดังกล่าวนี้ มีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและอาจ
สามารถนํามาปรับใช้ในเขตบริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยได้ก็คือ การปกครองแบบ “เขต
แขวง” หรือ “ภาค” (Regions) ในประเทศอิตาลี ซึ่งมีตัวอย่างเช่น เขตเกาะซิชีเลีย ซึ่งมีปัญหาใน
ด้านของการก่อความไม่สงบเกี่ยวกับการแยกตัวเป็นเอกราช หรือในกรณีของเขตวาลเด ดาโอสตา ที่
มีเขตปลอดศุลกากร มีพลเมืองที่พูดภาษาฝรั่งเศส และภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอิตาลีใช้ได้เท่ากันใน
โรงเรียนและในทางการบริหาร เป็นต้น 

(3) แหล่งท่องเที่ยวเขตพื้นที่บริเวณที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนั้น มักจะมีการกระจุกตัวของ
ประชากรอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์รวมการบริการการท่องเที่ยว หรือในพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่ง
ในพื้นที่ส่วนนี้จะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าส่วนอื่นของพื้นที่ ลักษณะของการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนก็จะมีความแตกต่างจากในพื้นที่ส่วนอื่น ทําให้ความต้องการในการบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานก็ต่างกันไปด้วยกับพื้นที่ส่วนอื่น ด้วยเหตุนี้ เมืองท่องเที่ยวหลายแห่งจึงมักมี
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นเพื่อให้ดูแลพื้นที่นี้เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในท้องถิ่นที่มีเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

(4) พื้นที่เกาะและชนบท 
เกาะและพ้ืนที่ชนบทที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญนั้น มักจะเป็นพื้นที่ที่อยู่

ห่างไกลจากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค ทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าในเรื่องการให้บริ
การกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนั้น ความต้องการในเรื่องของการบริการสาธารณะขั้น
พื้นฐานยังมีอยู่มาก การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นให้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทําบริการ
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สาธารณะนอกเหนือไปจากราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคจึงเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง 
แต่ทั้งนี้ ความแตกต่างในเรื่องลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ การดําเนินชีวิตของประชาชน จํานวน
ประชากร ฯลฯ จึงมักจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

การเตรียมความพร้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน 
จากการที่ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รวมตัวของชาติใน

อาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
กัมพูชา  บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สําเร็จภายในปี  พ.ศ. 
2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี  พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
เนื่องจากการแข่งขันรุนแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในช่วง
ที่ผ่านมา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอีกองค์กรหน่ึงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการร่วมกัน
พัฒนาและขับเคล่ือนกระบวนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม
และทําความเข้าใจ ในการรับมือกับสถานการณ์ที่กําลังเปล่ียนแปลงภายในอาเซียน ทั้งด้านการเมือง 
ความม่ันคงภายในประเทศและอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการรวมตัวไปใน
ทิศทางเดียวกันของอาเซียนกที่กําลังจะเกิดขึ้น 

การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เท่ากับ
เป็นการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ มีการพัฒนาที่เร็ว
ขึ้น โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ
สําหรับการกําหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรกําหนดให้ครอบคลุมพื้นที่ดําเนินการ ตาม
แผนงาน/โครงการ ที่กําหนดไว้ในแผนแม่บท  และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานในการจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกขั้นตอน และเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จากหลักการของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ. 
.... เป็นการกระจายอํานาจในลักษณะการปกครองรูปแบบใหม่ เป็นอําเภอพิเศษและท้องถิ่นพิเศษ  
โดยให้ส่วนกลางทํางานกับท้องถิ่นโดยตรงในทุกมิติ เช่น การปกครอง การจัดทําแผนแม่บท 
(แผนปฏิบัติการ) การมอบอํานาจ หน้าที่ การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการออกกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับส่วนท้องถิ่น และส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่อําเภอแม่สอด เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว รวดเร็ว มีเอกภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และนักลงทุนครบวงจร การ
จัดตั้งเขตพิเศษ คือ การจัดให้บริเวณพื้นที่ที่ได้รับการกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐ
จะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ 
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จําเป็น การเร่งรัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็น
ส่งเสริมการค้าการลงทุน  การจ้างงาน ของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพการพัฒนาจากความพร้อมใน
การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยดําเนินการใน 12 พื้นที่ ตามร่าง
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ. .... ซึ่งแบ่งออกเป็นสองระยะ 
คือ ระยะแรก 5 พื้นที่  ได้แก่  

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก 
2) เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
3) เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด 
4) เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
5) เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

และระยะถัดไปอีก 7 พื้นที่ จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ในจังหวัด
เชียงราย  จังหวัดนครพนม  จังหวัดหนองคาย  จังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดนราธิวาสโดย
ดําเนินการใน 4 เรื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  คือ  

1) สิทธิประโยชน์ในการลงทุน  
2) เขตปลอดภาษี 
3) การสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว 
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ในการรับมือด้านสาธารณสุขของไทยกับความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนในฐานะที่

ไทยเป็นเมืองบริการสุขภาพ การหล่ังไหลของประชากรและแรงงานและเงินทุนเสรีนี้เองที่ไทยต้องมี
ระบบประกันสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาแผนที่ประเทศไทย 
จะพบว่า ประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศในอาเซียน ดังนั้น งานสาธารณสุข
ชายแดนความร่วมมือ  เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตามแนวชายแดนและช่องทางผ่านแดน
ระบบการบริหารจัดการงานสาธารณสุขอาเซียน รวมถึงการป้องกันผลกระทบการเปิดเสรีด้านบริ
การสุขภาพการป้องกันและเฝ้าระวังการนําเข้าอาหารและยาปลอมและต่ํากว่ามาตรฐาน ยาเสพ
ติดตามแนวชายแดนและช่องทางผ่านแดนจึงเป็นส่ิงที่ประเทศในอาเซียนต้องมากําหนดยุทธศาสตร์
ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์สําคัญในงานสาธารณสุขในยุคประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
เน้นการเชื่อมโยงจากการเป็นประชาคมอาเซียนซ่ึงมีความซับซ้อนหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 
สังคม และวัฒนธรรม และการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านยุทธศาสตร์
สาธารณสุขชายแดน  การยอมรับคุณสมบัติร่วมของอาเซียน (Mutual Recognition Agreements: 
MRA) โดยมีเป้าหมายชายแดนอาเซียนคือประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่
ปลอดภัยและมี คุณภาพ ข้ามชายแดนอาเซียน (Rights to access safe and good quality 
treatment across ASEAN borders) 

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์จากการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนพบว่า จํานวนประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วภาระงานบริการและภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล 
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1) อนามัยส่ิงแวดล้อม ระบบสุขาภิบาล การขจัดขยะ/สารพิษ จากอุตสาหกรรม ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร สุขภาพจิต 

2) การเกิดโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ํา และโรคที่ถูกกําจัดไปจากประเทศไทย
แล้วมีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น 

3) การลักลอบนําเข้า-ส่งออกอาหารและยา สินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ได้
มาตรฐานเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งยาเสพติด 

4) การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพด้านสุขภาพ 
5) การป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาสุขภาพมีความซับซ้อนขึ้น 
6) ภาระงานในการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น คนไทยเสียโอกาส 
7) ภาระที่เพิ่มสูงขึ้นของงบประมาณด้านสุขภาพ (สําหรับประชากรต่างด้าวบางกลุ่ม) 

 

 

พ้ืนท่ีชายแดนไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน 
  ไทย - พมา่        10 จงัหวดั 
  ไทย – ลาว       12  จังหวดั 
  ไทย – กัมพูชา    7  จังหวดั 
  ไทย -  มาเลเซีย  4  จังหวดั 

 ไทยมีพืน้ท่ีชายแดน 31 
จังหวดัตดิตอ่กบัประเทศเพื่อน
บ้าน 4 ประเทศ 
ความยาวรวม 5,820 กิโลเมตร 
เป็นพรมแดนทางบก 3,205 
กิโลเมตร 
ทางนํ้าและชายฝัง่ทะเล 2,164 
กิโลเมตร  

 ติดกบัเมียนมา 10 จังหวดั 
กัมพูชา 7 จังหวดั ลาว 12 
จังหวดั และมาเลเซีย 4 
จังหวดั 

 มีประชากรต่างดา้วขา้มมาใช้
บรกิารตรวจรกัษาท่ีฝั่งไทยต่อ
วัน ประมาณไมต่่าํกวา่รอ้ยละ 
10-20 ของผู้ปว่ยคนไทย 

 จังหวดัชายแดนไทยท่ีเป็น
คู่ความร่วมมอืดา้นสาธารณสุข
กับประเทศเพือ่นบา้น 

แผนภาพที่ 5.1 พื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 119  

 

 
ผลกระทบด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น ปัญหาสุขอนามัย อนามัยส่ิงแวดล้อม อนามัยครอบครัว 

อุบัติเหตุ สุขภาพจิตประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับ

ปัญหาในพื้นที่ 
2) พัฒนาและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค

และภัยสุขภาพ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
3) พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว คนต่างด้าว 
4) การบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีอาเซียนโดยเฉพาะด้าน
สุขภาพ ซึ่งมีกรอบการพัฒนาที่เชื่อมโยงตั้งแต่สุขภาพโลก ระดับภูมิภาค ระหว่างประเทศ และ
ระดับประเทศ โดยในระดับภูมิภาคมีวาระการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประชาคมอาเซียน 4 ด้าน 
(โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  30 ตุลาคม 2558) ดังนี้ 

1.  การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ การ
บริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ อุบัติเหตุ สุขภาพจากการประกอบอาชีพ สุขภาพจิต ผู้สูงอายุ 
โภชนาการที่ดี 

2. การโต้ตอบและรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ เช่น การระบาดของโรคติดต่อทั่วไป 
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ภัยพิบัติด้านสุขภาพ ผลกระทบจากอนามัยส่ิงแวดล้อม 

3. การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ เช่น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สุขภาพแรงงานต่าง
ด้าวและผู้ย้ายถิ่น การแพทย์ดั้งเดิม 

4. ความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมถึงน้ําและสุขาภิบาล  
 
นอกจากนี้ ได้ให้ความสําคัญต่อบทบาทด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งในภูมิภาคและใน

ประชาคมโลก มุ่งมั่นให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าหมายสุขภาพคนไทยมีอายุคาดเฉล่ีย
เมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี เพื่อสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 6 ข้อ ให้สอดคล้องกับวาระการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขของประชาคมอาเซียน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, พฤศจิกายน 2558)ได้แก่ 

1. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อข้ามพรมแดน 
2. การส่งเสริมสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การนวดไทย 
3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามจุดที่สมควรหรือเมืองบริการสุขภาพ 
4. การพัฒนาสุขภาพประชากรต่างด้าวและสาธารณสุขชายแดน 
5. การพัฒนาระบบการบริการจัดการด้านสาธารณสุขอาเซียน 
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6. ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กลไกอาเซียน เพื่อรองรับประชากรต่างชาติที่
หล่ังไหลเข้าออกภายในประเทศ  

 
3. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขชายแดน 

3.1 ผลการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน 
สําหรับประเทศไทย ในปี  พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติได้ริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดน โดยมีกรอบแนวคิดเรื่องพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) ของประเทศไทยคือ เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน ลดความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนา และเสริมความม่ันคง และให้นิยามพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ในการลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าว
แบบไป-กลับ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จําเป็น การที่จัดตั้ง SEZ มี
วัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
ลดความเหล่ือมลํ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหาความมั่นคง โดยมีกลยุทธ์คือ
การสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่ ในระยะแรกเน้นบริเวณพื้นที่ชายแดนโดยใช้ประโยชน์จากการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีหลักการคือ 1) จะต้องดําเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย
ปัจจุบัน, 2) รัฐจะให้สิทธิประโยชน์ในการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ปรับกฎระเบียบเพื่อเอื้ออํานวย
เอกชนเป็นผู้ลงทุน ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา3) ไม่ส่งผลทางลบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สังคม และความมั่นคง,4) มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนได้
ตามสถานการณ์ และ 5) กําหนดพื้นที่ตามเขตปกครองเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ  

เกณฑ์ในการคัดเลือก SEZ ประกอบด้วย 1) ศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) 
โอกาส 3) ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน 4) ปัจจัยการผลิตในพื้นที่ 4) ปัจจัยการผลิตของพื้นที่ 
5) ลักษณะและมูลค่าการค้าชายแดน 6) แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านและ 7) 
ปัญหา/ข้อจํากัดในการพัฒนา ในระยะแรกมีพื้นที่ที่ถูกคัดเลือกให้เป็น SEZ ประกอบด้วย 1) อําเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 2) อําเภอสะเดาจังหวัดสงขลา 3) ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 4) อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 5) ชายแดนจังหวัดตราด และในระยะที่ 2 เพิ่มอีก 5 แห่งคือ จังหวัด
หนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส (บทสัมภาษณ์ นพ. สมยศ ศรีจารนัย กระทรวง
สาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2558) 

ในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
การควบคุมป้องกันโรค เช่น มาลาเรีย วัณโรค เอดส์ โรคติดต่อข้ามแดน โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา มี
ความร่วมมือในการสร้างทีมสอบสวนโรค การพัฒนาเรื่องข้อมูลข่าวสารและการส่ือสารซ่ึงกันและกัน 
และการรักษาผู้ป่วยต่างชาติที่ข้ามมาทํางาน (บทสัมภาษณ์นายแพทย์ชรัตน์ วสุธาดา, นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดตราด 2558) 

สําหรับการเตรียมการเป็นพิเศษ คือ 1) การรองรับแรงงานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก 2) การ
ปรับคุณภาพการทํางานทั้งเฝ้าระวังโรค สอบสวนและควบคุมโรค3) การพัฒนากําลังคนและระบบส่ง
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ต่อและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 4) การพัฒนาระบบรายงานสําหรับส่ือสารกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน 5) การพักผ่อนด้านสุขภาพ โดยการส่งเสริมการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยร่วมกับภาคเอกชน  6) การคัดกรองคุณภาพสินค้าอุปโภคบริโภค
และเครื่องสําอางทั้งที่ส่งออกและนําเข้ามา  และ 7) การวางแผนรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ปรมาณู 

สําหรับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเรื่องใหม่ของสาธารณสุข ส่วนกลาง ในที่นี้ คือ  สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ 
สํานักบริหารการสาธารณสุข ต้องมาวางแผนร่วมกันที่มีหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของพื้นที่ ส่ิง
ที่จะต้องเตรียมการมีอยู่ 5 ประเด็นคือ 1) Border health คือการป้องกันโรคที่ผ่านแดนเข้ามา
จะต้องทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมควบคุมโรค สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กองสุขภาพระหว่างประเทศ และหน่วยบริการในพื้นที่ 2) ปัญหาสถานะสิทธิและการให้บริการ
สุขภาพ  3) แรงงานต่างด้าว 4) เมืองศูนย์กลางสุขภาพอาเซียน 5) เขตเศรษฐกิจพิเศษและการ
เตรียมการซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ  (บทสัมภาษณ์ นายแพทย์ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ กระทรวง
สาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2558) 

1) Agenda Based ส่วนกลางคือ ว่าจะรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ไหวหรือไม่ ต้อง
ไปเช่ือมโยงกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนอย่างไร  ควรกําหนดเป็นวาระแห่งชาติหรือไม่ 
นําผลการดําเนินงานและเตรียมการของ 5 พื้นที่ที่ประกาศแล้วมาถอดบทเรียน รวมทั้งประสบการณ์
และบทเรียนจาก Eastern Sea Board ที่มาบตาพุด 

2) Area Based หน่วยงานในพื้นที่ที่กําหนดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง จะต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง 

3) Function Based คือการพัฒนาโรงพยาบาลซึ่งเป็นส่ิงที่ทําอยู่แล้ว 
การทบทวนภาวการณ์ข้อมูลด้านสุขภาพในภาพรวมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ทั่วประเทศ 31 จังหวัด ในการประชุมเรื่อง “ภาวการณ์ข้อมูลด้านสุขภาพชายแดนไทย พบว่า  
ภาพรวมของสุขภาพของประชาชนชายแดนโดยใช้ข้อมูลที่จังหวัดชายแดน 31 จังหวัดส่งเข้ามา 
พบว่ามีหลายจังหวัดที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อมูลในส่วนของประชากรต่างด้าว ซึ่งนับเป็น
ประชากรที่เป็นภาระของพื้นที่ชายแดนกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย  
(กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2558) 

ปัญหาและอุปสรรคของระบบข้อมูลสุขภาพชายแดนไทยพบว่า ยังขาดส่วนที่มาจากสถาน
บริการภาครัฐในสังกัดหน่วยงานนอกกระทรวงฯ และภาคเอกชน มีการรายงานข้อมูลไปยังระบบ
ส่วนกลาง มีการรายงานต่ํากว่าความเป็นจริง เนื่องจากปัญหาความซํ้าซ้อน คํานิยามของข้อมูลที่จะ
จัดเก็บไม่ชัดเจน แบบรายงานที่มีการเปล่ียนแปลงบ่อย ทําให้ข้อมูลบางส่วนไม่มีประสิทธิภาพ 
สําหรับปัญหาข้อมูลสุขภาพของคนต่างด้าวพบว่า ยังไม่มีระบบจัดเก็บที่ชัดเจน จังหวัดหรือสถาน
บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก หรือจังหวัดที่ต้องรับภาระ
ช่วยเหลือคนต่างด้าวที่ข้ามแดนมารับบริการ ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลของประชากรต่างด้าว เนื่องการมี
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การเคลื่อนย้ายสูง การจัดทําข้อมูลทําได้ยาก ทําให้ไม่สามารถคํานวณอัตราต่างเพื่อการเปรียบเทียบ
เรื่องการเจ็บป่วยได้เหมือนข้อมูลของประชากรไทยในพื้นที่เดียวกัน 

การเตรียมความพร้อมในด้านนี้จะส่งผลให้เกิดการออกแบบแนวทางและแนวปฏิบัติในการ
ให้บริการสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงรับที่เข้าใจและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและมีท่าที่เป็นมิตร 
การพัฒนาบริการสุขภาพที่เป็นมิตรจะมีประสิทธิภาพในภาพรวมได้นั้น ต้องพัฒนานโยบายที่มี
มุมมองด้านสิทธิสุขภาพ เพื่อสร้างระบบที่เอื้ออํานวยทําให้เกิดบริการที่เป็นมิตรได้อย่างแท้จริง โดย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้วยการออกแบบ และพัฒนาแนวปฏิบัติบริการสุขภาพ (Service 
protocol) โดยคํานึงถึงสิทธิสุขภาพและผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความเฉพาะของประชากรข้ามชาติโดยที่แนวทางบริการทางการแพทย์ (Medical treatment 
protocol) ยังคงมีมาตรฐานเดียวกันกับคนไทย การสนับสนุนประชากรข้ามชาติเข้าสู่ระบบประกัน
สุขภาพระบบเดียวแบบรายปีให้เข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีนายจ้างรองรับ ด้วยอัตราค่าประกันสุขภาพที่
เหมาะสม และเกณฑ์การตรวจสุขภาพที่สอดคล้องกับกลุ่มอายุ  และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประชากรข้ามชาติจัดทําเป็นระดับพื้นที่ จังหวัด และประเทศ เพื่อให้สะดวกต่อการ
นําไปใช้ โดยมีแนวทางการใช้ข้อมูล เพื่อนําไปสู่การวางแผนออกแบบแนวทางการและประเมิน
คุณภาพบริการ (กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2558) 

3.2 ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมชายแดน 
ปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน ได้แก่ ปัญหามลพิษอากาศ  ซึ่งเกิดจากหมอกควัน

ที่เกิดจากไฟไหม้ป่าจากประเทศใกล้เคียง เช่น อินโดนีเซีย นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีผลทําให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ํา เช่น ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ และมาเลเรีย 
ทําให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและเศรษฐกิจมหาศาล และการระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นครั้ง
คราว อาจกลายเป็นโรคประจําถิ่นได้ เช่น โรคซาร์ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น รวมถึงปัญหา
ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงจนส่งผลกระทบในบริเวณกว้าง ที่อาจสร้างความ
เสียหายให้กับประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย
ตะวันออก เช่นกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ เป็นต้น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมถือเป็นความสําคัญในระดับชาติและระดับพื้นที่ถือเป็นการเตรียมตัว หากมีแนวโน้ม
รุนแรงขึ้น การดําเนินงานเฝ้าระวังก็จะช่วยทุเลาปัญหาลงไป  

ในอดีต การพัฒนางานอนามัยส่ิงแวดล้อมมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
มีน้ําดื่มสะอาด ให้มีส้วมใช้ การสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน และมีความรู้และสุข
ศึกษาที่ดีเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยจากโรคติดต่อต่างๆ อาทิ โรคอุจจาระร่วง และโรคระบบทางเดิน
หายใจ เป็นต้น จวบจนปี  พ.ศ. 2555 ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงน้ําดื่มสะอาด น้ําใช้เพียงพอร้อย
ละ 99.0  มีส้วมใช้ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98.9 อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมอนามัยที่ดี 
เช่น การกินร้อน การใช้ช้อนกลาง การล้างมือ และพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ปัญหาสุขภาพคน
ไทยที่สําคัญได้เปล่ียนจากการเป็นโรคติดต่อเป็นโรคไม่ติดต่อ และโรคจากวิถีชีวิตมากขึ้น และ
แนวโน้มการพัฒนาประเทศมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลําดับ  
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การที่ประเทศได้เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่อีกด้านหนึ่งได้ทําให้เกิด
ความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
เกิดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมตามมาด้วยเช่นกัน กระบวนทัศน์การดําเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมจะ
เปล่ียนจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่เป้าหมายการคุ้มครองสิทธิสุขภาพของประชาชน และปรับ
วิธีการทํางานจาก Program based เป็น Area based ซึ่งให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมตามความเฉพาะและบริบทของพื้นที่ด้วยกระบวนการทํางานที่เกิดจากความคิด 
วิเคราะห์ และกําหนดวิธีการดําเนินงาน รวมถึงการประเมินความสําเร็จของหน่วยงานในพื้นที่เอง
เป็นหลักโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง เป้าหมายมีระบบจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน ดังนี้ 

1) เป้าหมายระดับประเทศ “ระบบบริการส่ิงแวดล้อมระดับประเทศมีความเข้มแข็ง” ซึ่งมี 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลักของการดําเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อม โดยการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ ออกอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการนําไปสู่การพัฒนาระบบกฎหมาย มีระบบข้อมูลอนามัย
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญของการวางยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ มี
มาตรฐานระบบงานและมาตรฐาน 

อนามัยส่ิงแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากลส่งผลให้การดําเนินงานในระดับท้องถิ่นและใน
สถานประกอบการ บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทําโดยบูรณาการระหว่างท้องถิ่น 
กับสถาบันการศึกษาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์วิชาชีพด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือรองรับ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รวมถึงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมด้านการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน  

2) เป้าหมายระดับจังหวัด จังหวัดจัดการตนเองด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ในระดับจังหวัด โดย
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่ มีการจัดทําระบบข้อมูล
และสถานการณ์อนามัยส่ิงแวดล้อมระดับจังหวัด เพื่อนําไปสู่การจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดมีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงและ
สามารถจัดการปัญหาได้ 

3) เป้าหมายระดับท้องถิ่น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน EHA” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่มี
คุณภาพมาตรฐานโดยความร่วมมือของกรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทย 

4) เป้าหมายระดับชุมชน “ประชาชนและประชาสังคมมีความตระหนักรู้และมีส่วนร่วม
อย่างเข้มแข็งในการจัดการปัญหาในระดับพื้นที่ และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ” อสม. สามารถ
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ดําเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมตามบทบาทได้ดี มีระบบและช่องทางการส่ือสารต่อความเส่ียงสุขภาพ
จากปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีเป้าหมายเดียว คือ การคุ้มครองสุขภาพการดําเนินงานในแต่ละระดับ จึงกําหนดกล
ยุทธ์การดําเนินงาน ดังนี้ 

1. พัฒนาให้เกิดข้อมูลสถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับประเทศเพื่อชี้ประเด็นปัญหาและสนับสนุนให้เกิดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

2. เกื้อกูลสร้างกลไกและเสริมสร้างความแข็งแรงของคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด และการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขจังหวัดเพื่อการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

3. ใส่ใจระบบคุณภาพ เร่งรัดพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเชิงคุณภาพ และความครอบคลุมเชิงพื้นที่  

4. เปล่ียนภาพกระบวนทัศน์ จากการทํางานรายโครงการเป็นการทํางานที่มุ่งการแก้ไข
ปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมตามบริบทของพื้นที่ 

 นอกจากนี้การดําเนินงานรองรับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วาระแห่งชาติการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย โดยการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ นโยบายการท่องเที่ยววิถีไทยโดยการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน การพัฒนา
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและนํ้าตามโครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อสนับสนุน
การท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว นโยบายอาหารปลอดภัยครัวไทยสู่โลก โดยการ
ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของสถานประกอบการด้านอาหาร แผงลอย ร้านอาหาร ตลาด
นัด ตลาดสด โรงอาหารในโรงเรียน สถาบัน โรงงาน รวมถึงการจัดระบบอาหารในสถานบริการ
สาธารณสุขตามแนวทาง Green & Clean Hospital ก้าวไปพร้อม ก้าวใหม่ งานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
มุ่งสู่ความสุขของการอยู่ร่วมกันระหว่างส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และยั่งยืน 

แนวทางการดําเนินการในอนาคต ควรเป็นการทํางานแบบเครือข่ายและมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างมีศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณสุขที่สําคัญ ใน
องค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก  ให้ความร่วมมือทางวิชาการ/บริการบนพื้นฐานของความเป็น
มิตร  ดูแลสุขภาพประชาชน  จากผลการรวมประชาคมอาเซียน โดยเสริมสร้างศักยภาพด่าน
ชายแดน จังหวัดแนวชายแดน และเมืองหลักในภูมิภาค สนับสนุนการมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึง
และได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าว 

กรอบการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน ได้แก่  
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

◊ พัฒนาศักยภาพด่าน (IHR) 
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◊ พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
◊ ความปลอดภัยด้านอาหาร 
◊ พัฒนาจุดประสานงานฉุกเฉิน 
◊ ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และข้ามพรมแดน 
◊ ส่งเสริมสินค้า บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวดไทย 
◊ พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามจุดที่สมควร (เมืองบริการสุขภาพ) 
◊ พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข 
◊ พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพ 
◊ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
◊ พัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและข้าม
พรมแดน 
◊ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดน 
◊ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
◊ จัดการปัญหาสุขภาพและการบาดเจ็บที่เกิดจากการทํางาน 
◊ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 
◊ การมีหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม 
◊ มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
◊ การจัดหน่วยบริการสุขภาพและหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
◊ จัดทําส่ือและช่องทางการส่ือสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาษาถิ่น 
◊ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชากรต่างด้าว 

3. ความร่วมมือและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
◊ ความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กลไกอาเซียน 
◊ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานสาธารณสุขชายแดน 
◊ การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 
◊ การจัดทํา Website 
◊ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนไทยกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 
◊ ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ 

4. การบริหารจัดการ 
◊ พัฒนาระบบสารสนเทศ 
◊ สนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนา
อุตสาหกรรม 
◊ สร้างกลไกการจัดระบบเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ 
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กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสําคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวชายแดนติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 31 จังหวัด  ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย ซึ่งมีชาวต่างชาติเข้ามา
อาศัยจํานวนมาก อาทิ จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ระนอง เชียงราย อุบลราชธานี สุรินทร์ ตราด 
และสระแก้ว เป็นต้น โดยมีความร่วมมือกันในการควบคุมป้องกันโรคและปัญหาด้านสุขภาพด้าน
อื่นๆ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง  

ในส่วนของการเจรจาตกลงกับประเทศต้นทางเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ในความตกลงว่าด้วย
การข้ามแดน การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ. 2522 ระบบการตรวจบัตรผ่านแดนในการเข้า–ออก การ
ดําเนินการด้านสาธารณสุข การฝึกอบรมแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดน การ
ดําเนินการคุ้มครองแรงงาน และการดําเนินการของกรมการจัดหางาน 

การดําเนินงานเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค
และภัยคุกคามด้านสุขภาพเพ่ือให้ทันกับแนวโน้มการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และสนับสนุน
การดําเนินการของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) โดยสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรและเครือข่ายห้องปฏิบตักิาร (กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) 

การเร่งรัดขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนรว่มจาก
ท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดการภัยคุกคามทางสุขภาพการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม และ โรคที่เกิด
จากการประกอบอาชีพโดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ของชุมชนท้องถิ่น 

การจัดทําและดําเนินการแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพประชากรโลกและภูมิภาคอาเซียน
ของประเทศไทย โดยอาศัยจุดแข็งระบบสุขภาพไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
สุขภาพของประเทศการประกันความมั่นคงของมนุษย์การเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยใน
เวทีระหว่างประเทศการเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนาบุคคลากรสุขภาพรวมทั้งรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียนทั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
และองค์กรด้านสุขภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคม ทั้งนี้โดยใช้กลไกสมัชชา
สุขภาพภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาคอย่างสมดุลและยั่งยืน 
กล่าวคือ 

(1) มีการใช้ทรัพยากรด้านสุขภาพเพื่อมิให้นโยบายในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาคส่งผลกระทบด้านลบต่อการบริการสุขภาพแก่คนไทยภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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(2) มีการรองรับการเชื่อมโยงสารสนเทศของผู้ป่วยและสถานพยาบาลทั้งภายในและกับ
ต่างประเทศรวมทั้งการพัฒนาลอจีสติกส์สําหรับบริการสุขภาพ (Health Care Logistics)  

(3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านบริการสุขภาพเพ่ือผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน 

การดําเนินงานสาธารณสุขชายแดนของกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานภายใต้นโยบาย
และแผนตั้งแต่ระดับชาติลงไป ดังนี้ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2558) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 – 2560) คณะรัฐมนตรี
มีมติรับทราบยุทธศาสตร์นี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน และ
จัดทําแผนงานและแผนงบประมาณรองรับ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความม่ันคงแบบองค์รวมที่
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันประเทศ เข้ามาดําเนินงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันการป้องกัน และลดเงื่อนไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยให้ความสําคัญ 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ คือ 

1) ผนึกกําลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่
เป้าหมายอย่างยั่งยืน 

2)  ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  
3) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

จัดการโดยสันติวิธี  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
5) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
6)  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้แก่ อาหารปลอดภัยศูนย์กลางความเป็นเลิศ
โรคติดต่อและภัยคุกคามทางสุขภาพ 

3. แผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2555 – 
2559)มี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้น
พื้นฐานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

4. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นหนึ่งใน
นโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หยิบยกขึ้นมาสานต่อ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เห็นชอบพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสม จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะแรก จํานวน 5 พื้นที่จาก 10 พื้นที่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและพื้นที่ต้องเตรียมการเพื่อ
รองรับ ได้แก่ 1) จังหวัดตาก อ. แม่สอด ท่าสองยาง และแม่ระมาด  2) จังหวัดสระแก้ว อ. อรัญ
ประเทศ  3) จังหวัดตราด  4) จังหวัดมุกดาหาร และ 5) จังหวัดสงขลา อ. สะเดา (ด่านศุลกากร
สะเดา และ ปาดังเบซาร์) 
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จากนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้กําหนดทิศทางในการดําเนินงาน
สาธารณสุขชายแดน  ผู้เขียนขอสรุปว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง การ
ควบคุมโรคในพ้ืนที่ชายแดนและระหว่างประเทศ  การพัฒนาศักยภาพด่าน ช่องทาง เข้า-ออก 
ระหว่างประเทศชายแดนตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข
ชายแดนของทั้งสองประเทศ ได้แก่ การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างประเทศ เพื่อการเฝ้าระวังโรคและ
ควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนและการแก้ปัญหา
และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนทั้งสองฝ่ายที่เห็นพ้องต้องกันและมีความเป็นไปได้ของการ
ดําเนินงาน การคุ้มครองผู้บริโภค  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาสารสนเทศ และ การ
เตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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บทที่ 6 
 

หลักเกณฑแ์ละการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อศึกษาบทที่ 6 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ  
1. อธิบายหลักเกณฑ์และการจัดการสุขาภิบาลอาหารได้ 
2. อธิบายการควบคุมน้ําบริโภคได้ 
3. ดําเนินการจัดการมูลฝอย และการจัดการส่ิงปฏิกูลตามกฎหมายท้องถิ่นได้ 

 
 

1. หลักเกณฑ์และการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
การจัดการสุขาภิบาลอาหารหมายถึง การจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารที่ครบทุก

กระบวนงาน ได้แก่ กระบวนงานรับรองสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 กระบวนงานพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหาร กระบวนงานร้องเรียนสถานประกอบกิจการ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร กระบวนงานเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร และกระบวนงานส่ือสาร
สาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร 

ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสําคัญที่จะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ําเป็นส่ือ   

ผลลัพธ์จากกระบวนงานคือประชาชนได้รับบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากสถาน
ประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดประเภทที่ 1 ซึ่งสามารถวัดผลได้จากการ
สุ่มประเมิน จากอัตราครอบคลุมการดําเนินงานรับรองสถานประกอบการตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
จากทะเบียนสถานประกอบการที่ท้องถิ่นดําเนินการ และความสะอาดปลอดภัยของอาหารสามารถ
ประเมินในขั้นต้น จากระบบเฝ้าระวัง ซึ่งความสะอาดของอาหาร ภาชนะ มือผู้สัมผัสอาหารไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 80 เมื่อมีระบบตามกระบวนงานเฝ้าระวังหมายถึงการมีระบบควบคุมป้องกันให้อาหารมี
ความสะอาดปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัยของสถานประกอบกิจการ
ด้านอาหารบุคลากรของท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการปฏิบัติงานรับรองสถาน
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ประกอบกิจการด้านสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงขั้นตอนการออกข้อกําหนดท้องถิ่น การอนุญาต/การ
แจ้ง และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ ซึ่ง
รับรองสถานประกอบกิจการมี 2 ลักษณะคือ 1) การรับรองสุขลักษณะเพื่อประกอบการยื่นขอ
อนุญาต 2) การรับรองเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งในกระบวนงานนี้เป็นกระบวนที่ท้องถิ่น
ต้องการรับรองยกระดับคุณภาพของสถานประกอบกิจการเพิ่มเติม  นอกเหนือจากกระบวนงาน
ตรวจแนะนําเพื่อการอนุญาตหรือรับรองการแจ้งตามระบบปกติ ซึ่งเริ่มตั้งแต่สถานประกอบกิจการ
ได้ผ่านกระบวนงานการอนุญาตหรือรับรองการแจ้งถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และจัดทําทะเบียนการ
อนุญาตหรือการแจ้งแล้วโดยผ่านการพิจารณา ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติ
หรือข้อกําหนดท้องถิ่น เช่น ผู้ประกอบกิจการผ่านการอบรม สถานประกอบกิจการถูกสุขลักษณะ
ตามที่ท้องถิ่นกําหนดในการขออนุญาต / แจ้งตามกฎหมาย เอกสารถูกต้องครบถ้วน ซึ่งผู้รับผิดชอบ
อาจประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดําเนินการอบรมให้ความรู้และตรวจแนะนําสถาน
ประกอบกิจการก่อนและหลังการออกใบอนุญาต รวมทั้งการประสานงานผู้ประกอบกิจการเพื่อวาง
แผนการดําเนินงานตรวจแนะนําตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ํา หรือตามข้อกําหนดหรือเทศบัญญัติ
ท้องถิ่นก่อนออกใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง เมื่อมีการอนุญาตหรือรับแจ้งถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึง
มีการดําเนินการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่างๆ อีก เพื่อการพัฒนาคุณภาพระดับสูงขึ้นหรือ อาจ
นําเกณฑ์มาตรฐานการรับรองเป็นเกณฑ์ในการอนุญาตก็ได้ เมื่อทําการตรวจแนะนําแล้ว หากยังไม่
ผ่านต้องให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงตามกําหนดเวลา เมื่อผ่านเกณฑ์จึงให้การรับรอง พร้อมมอบ
เอกสาร / ประกาศนียบัตรรับรองแก่สถานประกอบกิจการ จัดทําทะเบียนสถานประกอบกิจการที่
ผ่านการรับรองและสรุปผลการดําเนินงานรายเดือนรายปี  

กล่าวโดยสรุป  ท้องถิ่นต้องมีการออกข้อกําหนดหรือเทศบัญญัติและสถานประกอบกิจการ
ต้องผ่านการดําเนินการตามกระบวนงานด้านทะเบียนและการอนุญาตมาก่อนแล้ว จึงดําเนินการ
รับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการ 

ตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร 

 1) สุขลักษณะของตลาด พิจารณาที่ตั้ง แผนผัง ส่ิงปลูกสร้าง การจัดสถานที่ การวางส่ิงของ 
การรักษาความสะอาด การกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย การระบายน้ําทิ้ง การป้องกันเหตุรําคาญและการ
ระบาดของโรค ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ แสดงให้เห็นว่า สถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร เป็นกิจการที่เป็นแหล่งซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของ
โรคและสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง  จึงเห็นว่าการประกอบกิจการดังกล่าวตอ้ง
ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง โครงสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
รวมทั้งระบบการกําจัดของเสียและกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  เป็นต้น  กฎหมายได้กําหนดให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจตามมาตรา  38  ในการควบคุมดูแลสถานที่จําหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
โดยแยกเป็น2ลักษณะคือ ก ) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 
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ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิด
ความม่ันใจหรือหลักประกันว่า กิจการเหล่านี้จะไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญหรืออันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นมาตรการควบคุมและ ข) สถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือ
เพียงแต่แจ้งก็สามารถดําเนินกิจการได้ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกํากับดูแลการประกอบกิจการ
ดังกล่าวด้านสุขลักษณะตามข้อกําหนดของท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นมาตรการกํากับดูแล 

2) กฎหมายให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกําหนดของท้องถิ่น เกี่ยวกับ
สุขลักษณะในการประกอบกิจการน้ันๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกํากับดูแลสถานที่จําหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารได้ตามมาตรา40มีขอบเขตความหมายดังนี้ 

2.1) กําหนดประเภทของสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการหรือตามวิธีการจําหน่าย 

ความหมายตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 
สถานที่จําหน่ายอาหารหมายความว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง

สาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภค
ได้ทันที ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือนําไปบริโภคที่
อื่นก็ตาม 

สถานที่สะสมอาหารหมายความว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทาง
สาธารณะที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหาร อันมสีภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่น
ใด ซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง  ดังนั้น  ตามมาตรา 40(1) ราชการ
ส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจในการกําหนดประเภทของสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ตามประเภทของอาหาร หรือตามลักษณะของสถานที่ประกอบหรือตามวิธีการจําหน่าย  ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมกํากับดูแลให้เกิดสุขลักษณะที่ดีของแต่ละประเภท เช่น กรณีสถานที่
จําหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารจานเดียว (ร้านข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง  ข้าวราดแกง  เป็นต้น) 
ร้านอาหารประเภทภัตตาคาร สวนอาหาร  ร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น  ส่วนสถานที่สะสมอาหารอาจ
แบ่งเปน็มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของชํา  เป็นต้น 

2.2) ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ได้รับใบอนญุาตดาํเนนิการในเรือ่ง
การจัดตั้งที่ตั้งของส่ิงปลูกสร้างการจัดสถานที่การวางส่ิงของให้ถูกสุขลักษณะ ตัวอย่างเช่น  
กําหนดให้ทําเลที่ตั้งต้องห่างจากสถานที่สกปรกหรือน่ารังเกียจ หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การจัด
สถานที่ต้องคํานึงถึงความสะอาดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วน โดยต้องจัดสถานที่วางจําหน่ายอาหาร
สถานที่รับประทานอาหารสถานที่เตรียม/ปรุง/ประกอบอาหารสถานที่สะสมอาหารหรือบริเวณที่
เก็บของให้เป็นสัดส่วน รวมทั้งกําหนดให้มีการใช้และดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ หรือบริเวณที่
จําหน่ายอาหารบริเวณที่รับประทานอาหารบริเวณที่ประกอบ/ปรุงอาหารบริเวณที่สะสมอาหาร 
รวมทั้งบริเวณห้องส้วม เช่น กําหนดให้ต้องมีการทําความสะอาดเป็นประจําทุกวัน และมีการฆ่าเชื้อ
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โรค กรณีมีการระบาดของโรคติดต่อ โดยเฉพาะบริเวณที่ประกอบปรุงอาหาร (ห้องครัว หรือห้องน้ํา
ห้องส้วม) เป็นต้น 

2.3) ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันไม่ให้สถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ เช่น 
กําหนดให้มีระบบระบายควันจากการปรุงอาหาร ซึ่งอาจจะเป็นปล่องควันหรือพัดลมดูดอากาศ  
กําหนดให้มีการบําบัดน้ําเสีย  และการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย  กําหนดให้มีการเฝ้าระวังทาง
สุขาภิบาลอาหาร  โดยการเก็บตัวอย่างอาหาร และตรวจความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ หรือมือผู้
สัมผัสอาหารเป็นประจาํ  เป็นต้น 

2.4) ราชการส่วนท้องถิ่น กําหนดเวลาโดยให้คํานึงถึงความเหมาะสมของเรื่องในการ
จําหน่ายอาหาร  สถานที่จําหน่ายอาหาร  หรือสถานที่สะสมอาหารเพื่อการควบคุมสุขลักษณะ หรือ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 

2.5) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของผู้สัมผัสอาหารได้
โดยกําหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่น่ารังเกียจหรือเป็นพาหะของโรคไม่สูบ
บุหรี่ พูดคุย หรือไอจาม ในขณะที่ปรุงประกอบ หรือเสิร์ฟอาหาร ไม่หยิบจับอาหารด้วยมือ ต้องสวม
เส้ือผ้าที่สะอาด มีผ้ากันเปื้อนสําหรับผู้ปรุงประกอบอาหาร เป็นต้น 

2.6) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารตลอดจน
กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา  ประกอบ  ปรุง เก็บรักษา หรือสะสมอาหาร  เช่น  กําหนดให้อาหาร
เนื้อสัตว์ดิบต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ํากว่า 7.2  องศาเซลเซียส  อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนํามา
ปรุง หรือ เก็บให้ถูกสุขลักษณะ  ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของ
ทางราชการ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บให้เป็นสัดส่วนอาหารท่ีปรุงสําเร็จแล้ว ต้อง
เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิดมิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวันไม่ให้ใช้เขียงปะปนกัน ระหว่างอาหาร
ดิบและอาหารสุก ห้ามมิให้นําอาหารเหลือค้างมาจําหน่ายในวันต่อไป น้ําแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด
เก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด  เป็นต้น 

2.7) ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ
อุปกรณ์และของใช้อื่นๆ เช่นข้อกําหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้หรือห้ามใช้ เช่น ห้ามใช้ภาชนะ
พลาสติกสําหรับอาหารที่มีรสเปรี้ยวการทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ให้ล้างภาชนะด้วยน้ํายาล้าง
ภาชนะโดยเฉพาะแล้วล้างด้วยน้ําสะอาด เขียงและมีดต้องมีสภาพดี และแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก 
และเนื้อสัตว์ดิบ ช้อนส้อม ตะเกียบ ซึ่งต้องถูกสุขลักษณะและจัดวางในภาชนะที่โปร่งสะอาด น้ําดื่ม
น้ําใช้ เช่น ต้องเป็นน้ําที่สะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดและน้ําใช้ต้องสะอาด และมี
ปริมาณเพียงพอ เป็นต้น 

กรณีตลาด 
1) ต้องมีองค์ประกอบของส่ิงปลูกสร้างที่จําเป็น สําหรับการประกอบกิจการตลาด เช่น 

อาคารตลาดแผงขายของ ห้องนํ้าห้องส้วม ซึ่งในการยื่นคําขอ จําเป็นต้องมีแผนผังแสดงเน้ือที่
ประกอบการพิจารณาด้วย 
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2) ต้องพิจารณาสถานที่ตั้งด้วยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ใกล้แหล่งที่น่ารังเกียจหรือไม่ 
3) ต้องพิจารณาเกี่ยวกับระบบการป้องกันโรคติดต่อและผลกระทบส่ิงแวดล้อม เช่น ระบบ

บําบัดน้ําเสีย ระบบระบายน้ําเสีย  ระบบน้ําใช้ในตลาด  เป็นต้น 
กรณีสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
1) ต้องพิจารณาอาคารสถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารโดยเฉพาะ

ห้องครัวสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ําห้องส้วม สภาพพื้นเพดาน ฝาผนัง แสงสว่าง การระบาย
อากาศ เป็นต้น  ส่วนสถานที่สะสมอาหาร ให้พิจารณาเน้นสถานที่เก็บหรือวางจําหน่ายอาหารว่า 
ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้กรณีที่เป็นอาหารสด  เป็นต้น 

2) ต้องพิจารณาถึงอุปกรณ์เครื่องมือที่จําเป็น เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะที่ใช้ รวมทั้ง
อ่างล้าง ภาชนะอุปกรณ์ เป็นต้น  ส่วนสถานที่สะสมจะเน้นที่เครื่องทําความเย็น 

3) ผู้ประกอบกิจการทุกประเภทกิจการต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า ไม่เป็นโรคติดต่อที่ไม่
เหมาะสมที่จะประกอบกิจการสถานที่จําหน่ายอาหารดังกล่าว 

เนื่องจากปัจจุบันมีร้านค้าประเภทสะดวกซ้ือในลักษณะมินิมาร์ท (Minimart) มีการ
จําหน่ายสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่ของใช้ต่าง ๆ  ไปจนถึงสินค้าประเภทอาหาร ทั้งอาหารพร้อมบริโภค
และเครื่องดื่ม หากมิได้ควบคุมดูแลในด้านสุขลักษณะที่ดี อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคได้  ซึ่ง
กิจการดังกล่าวนี้ถูกควบคุมในลักษณะสถานที่สะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  2535 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่สะสมอาหารประเภทร้านมินิมาร์ท 
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาอนุญาตและออกข้อกําหนดของท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์  และ
มาตรฐานด้านสุขลักษณะ การประกอบกิจการให้ผู้ดําเนินกิจการต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 40 (1) - (7) 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกคําแนะนํา 
ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทร้านมินิมาร์ท  ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดและการดูแลรักษาสถานที่ใช้ทํา ประกอบหรือปรุงอาหารหรือ
ที่ใช้สะสมอาหาร 

1.1 อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง พื้น  ผนัง  เพดาน  มีสภาพดี สะอาด  
1.2 มีชั้นวางสินค้า ทําด้วยวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย มีสภาพแข็งแรง ชั้นล่างสุดมี

ความสูงจากพื้นอย่างน้อย 15 ซม. มีลักษณะโปร่ง  เพื่อให้สามารถทําความสะอาดใต้ชั้นวางสินค้าได้ 
ยกเว้นกรณีบริเวณที่วางสินค้าที่มีน้ําหนักมาก อาจใช้ชั้นที่มีลักษณะทึบ 

1.3 จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ มีระบบการระบายอากาศที่
เหมาะสม ไม่อับชื้น 

1.4 หากมีการเตรียมอาหาร สถานที่เตรียมอาหารต้องสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มี
การระบายอากาศที่เหมาะสม ที่เตรียมทําอาหารต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย  60  ซม. ทําด้วยวัสดุ
คงทน ผิวเรียบ  ไม่ดูดซึมน้ํา สภาพดี ทําความสะอาดง่าย มีอ่างสําหรับล้างอาหาร  สูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 60 ซม. และมีการระบายน้ําได้ดี 

1.5 มีการป้องกัน และควบคุมสัตว์และแมลงนําโรค 
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2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จําหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้
ให้บริการ 

2.1 ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ
หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ อันได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย โรค
บิด ไข้สุกใส ไข้หัด โรคคางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่
ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจต่อสังคม โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ 
โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี    

2.2. ขณะเตรียมปรุงอาหารและเครื่องดื่มต้องแต่งกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ใส่ผ้า
กันเปื้อน  และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม 

2.3. เจ้าของหรือผู้ดูแลหรือผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการฝึกอบรม
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจําหน่าย ทํา ประกอบ ปรุง เก็บ
รักษาหรือสะสมอาหาร 

3.1. จัดวางสินค้าให้เป็นสัดส่วน แยกตามประเภทสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นสารเคมี 
เช่น น้ํายาทําความสะอาดครัวเรือน  สารเคมีกําจัดแมลงสําหรับใช้ในครัวเรือน ต้องแยกเก็บเป็น
สัดส่วนเฉพาะ  ห้ามปะปนกับสินค้าประเภทอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับอาหาร 

3.2. ไม่วางผลิตภัณฑ์อาหารสัมผัสกับพื้น สินค้าประเภทอาหารที่บรรจุในภาชนะไม่ปิด
สนิท หรืออาหารที่มีการปรุงประกอบ  ต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  60  ซม. อาหารและเครื่องดื่ม
ที่พร้อมบริโภคต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด 

3.3. เก็บรักษาอาหารแห้งและอาหารในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิห้องส่วนสินค้าที่
ต้องควบคุมอุณหภูมิ ต้องเก็บในตู้เย็น โดยจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน ไม่แน่น
จนเกินไป และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น สินค้าประเภทนม ผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม   ที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อด้วยระบบพาสเจอร์ไรส์ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ํากว่า  5  องศาเซลเซียส  ไอศกรีม และ
อาหารประเภทแช่แข็งต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ํากว่าลบ 18 องศาเซลเซียส 

3.4 มีอุปกรณ์ที่มีด้ามยาวสําหรับตักน้ําแข็ง และภาชนะที่ใช้สําหรับขนถ่ายน้ําแข็งต้อง
สะอาด และจัดเก็บอุปกรณ์อย่างถูกสุขลักษณะ 

3.5 สินค้าประเภทอาหารที่วางจําหน่ายต้องจัดให้มีระบบหมุนเวียนตามลําดับอายุ
ผลิตภัณฑ์ 

3.6 ไม่วางจําหน่ายสินค้าที่บรรจุในภาชนะที่ชํารุด เสียหายหมดอายุ  หรือที่มีลักษณะ
ผิดปกติ 

3.7 แยกสินค้าที่หมดอายุหรือชํารุดหรือรอการส่งคืนในบริเวณเฉพาะ และแยกส่วน
จากสินค้าปกติโดยมีป้ายหรือเครื่องหมายบอกชัดเจน 
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3.8 ดูแลรักษาบริเวณที่วางสินค้าให้สะอาดและมีสภาพดี และต้องทําความสะอาด
บริเวณที่เตรียมอาหารทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน 

4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ําใช้และของใช้อื่น ๆ  
4.1 มีน้ําใช้ที่สะอาด สําหรับล้างอาหารและอุปกรณ์ 
4.2 ในกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศต้องดูแลบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีสะอาด  ไม่มี

หยดน้ําหรือส่ิงสกปรกตกลงมาปนเปื้อนอาหาร 
4.3 วัสดุ  ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมและจําหน่ายอาหาร  ต้องเป็นวัสดุที่ปลอดภัย  มี

สภาพดี  สะอาด  ล้างทําความสะอาดได้ง่าย  และมีการล้างและเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ 
4.4 โครงสร้างภายในตู้เย็นหรือตู้แช่ต้องทําด้วยวัสดุที่มีผิวเรียบ  มีสภาพดี  สะอาด  

สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตามเกณฑ์ที่กําหนดได้  และตู้แช่แข็งต้องไม่มีน้ําแข็งเกาะหนาเกิน  
1  นิ้ว ประตูและขอบยาง ตู้เย็น/ตู้แช่/ห้องเย็น ต้องมีสภาพดี  สะอาด 

4.5 มีที่รองรับมูลฝอยที่สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล 
4.6 มีเครื่องดับเพลิงที่ใช้การได้ดี ตั้งอยู่ในตําแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้  สะดวกรวดเร็ว  

และพนักงานสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 
4.7 ในกรณีที่จัดให้มีห้องส้วม ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่สําหรับล้าง

มือด้วย  ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียมอาหาร 
4.8 มีท่อหรือรางระบายนํ้าทิ้ง ระบายไปสู่ที่บําบัดก่อนปล่อยลงสู่ท่อน้ําทิ้งสาธารณะ 

หรือระบบบําบัดน้ําเสียรวม  ในกรณีที่มีการปรุง ประกอบอาหารที่มีไขมันหรือน้ํามัน  ต้องมีบ่อดัก
ไขมัน ที่ใช้การได้ดี  และมีการกําจัดไขมันเป็นประจํา 

กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกําหนดของท้องถิ่นว่าด้วยหลักเกณฑ์ด้าน
สุขาภิบาลอาหารสําหรับร้านมินิมาร์ท  ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และประชุมช้ีแจงข้อกําหนด
ของท้องถิ่นดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้
ต่อไป 

ข้อกําหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสําหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 4 / 2549 

ปัจจุบัน วิถีชีวิตคนไทยต้องพึ่งพาสถานที่จําหน่ายอาหาร ประเภทอาหารและของใช้ที่
หลากหลาย จากเดิมที่เป็นร้านเล็ก ๆ  ที่เรียกว่า ร้านขายของชําหรือโชห่วย  กลายเป็นร้านค้าใน
รูปแบบอื่นๆ  เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ตามความ
ต้องการของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นอาหารสําเร็จพร้อมผู้บริโภค หรือต้องนําไปปรุงประกอบอาหาร หรือ
เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร ซึ่งกิจการดังกล่าวนี้ถูกควบคุมในลักษณะสถานที่สะสมอาหาร ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานที่
สะสมอาหารประเภทร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต  
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สําหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ทคณะกรรมการสาธารณสุขได้ออก
คําแนะนําฉบับที่ 4/2549 (มติในคราวประชุมครั้งที่ 43-3/2549 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549) เรื่อง
ข้อกําหนดสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้ 

ข้อ 1 กรณีในราชการท้องถิ่นใดมีการประกอบกิจการสถานที่สะสมอาหาร ประเภท
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ราชการส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกําหนดท้องถิ่น กําหนดประเภทของ
สถานที่สะสมอาหาร ตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ ตามมาตรา 40 (1) เพื่อให้ผู้ประกอบ
กิจการต้องขออนุญาตหรือขอหนังสือ รับรองการแจ้งก่อนการประกอบกิจการตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  

ข้อ 2 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแลสถานประกอบกิจการข้างต้น ราชการ
ส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาออกข้อกําหนดท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดําเนิน
กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรา 40 (2) – (7) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ตาม
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการ ที่แนบมาพร้อมกันนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ 

ข้อ 3 สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี  

ข้อ 4 กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนดของท้องถิ่นว่าด้วยหลักเกณฑ์ด้าน
สุขาภิบาลอาหาร สําหรับสถานที่สะสมอาหาร ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ และประชุมชี้แจงข้อกําหนดของท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบทั่ว
กัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บังคับต่อไป  

สถานที่ที่เป็นที่สะสมอาหารประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ต้องมีสุขลักษณะและอุปกรณ์  
ตามหลักเกณฑ์จากคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข  ดังนี้  

1. หลักเกณฑ์สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการรับสินค้า 
2. หลักเกณฑ์สุขลักษณะที่เกี่ยวกับสถานที่และขั้นตอนการเก็บสินค้า  
3. หลักเกณฑ์สุขลักษณะและขั้นตอนการเตรียม การตัดแต่ง การปรุงและการบรรจุหีบ

ห่อ 
4. หลักเกณฑ์สุขลักษณะและขั้นตอนการวางจําหน่ายสินค้าประเภทอาหาร 
5. ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคล  
6. ตู้แช่เย็นหรือตู้แช่แข็งหรือห้องแช่เย็นหรือห้องแช่แข็ง สําหรับเก็บสินค้าอาหารหรือ

สําหรับวางจําหน่ายอาหาร 
7. วัสดุอุปกรณ์/ภาชนะที่ใช้ในการตัดแต่งอาหารทุกชนิด เช่น มีด เขียง เครื่องบด/หั่น 

เป็นต้น  ต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่ทําปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาด ต้องแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์
ดิบ เนื้อสัตว์สุก และผัก ผลไม้ ให้ล้างทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ทุกครั้งก่อน/หลังการใช้
งาน  
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8. จัดให้มีภาชนะและอุปกรณ์หยิบจับอาหาร/บรรจุอาหารท่ีทําจากวัสดุที่ไม่ทํา
ปฏิกิริยากับอาหาร มีสภาพดี สะอาดและเพียงพอในการหยิบจับอาหารสําหรับผู้บริโภค ในบริเวณที่
จัดสําหรับผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารได้เอง เช่น อาหารประเภทสลัด ขนมอบ เป็นต้น และจัดให้มีคํา
เตือนสําหรับผู้บริโภคเพื่อป้องกันการหยิบจับอาหารด้วยมือ วางไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน รวมทั้ง
ให้มีพนักงานดูแลรับผิดชอบในการจําหน่ายและช่วยเหลือลูกค้าในบริเวณนั้นด้วย 

9. จัดให้มีอ่างล้างมือในบริเวณที่ผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารได้เอง สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
60 ทุกครั้งก่อนและหลังใช้งาน 

10. คุณภาพน้ําดื่มหรือน้ําใช้หรือน้ําแข็ง บริโภค 
11. ต้องจัดให้มีระบบสุขาภิบาล ได้แก่ 1. ระบบระบายนํ้าทิ้งต้องมีสภาพดี มีตะแกรง

ดักเศษอาหารและรางหรือท่อระบายน้ําไม่มีการอุดตัน ไม่มีน้ําขัง 2. มีบ่อดักไขมันที่ใช้การได้ดี มี
การตักไขมันและทําความสะอาดเป็นประจํา 3. ห้องน้ําห้องส้วมสําหรับผู้บริโภคและพนักงานต้อง
แยกจากกันมีสภาพดี สะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดีและมีสบู่ใช้ตลอดเวลา 4. มีการจัดการมูล
ฝอย โดยต้องมีถังแยกเก็บประเภทมูลฝอยสด (garbage) หรือมูลฝอยที่ย่อยสลายได้และมูลฝอยแห้ง 
(rubbish) หรือมูลฝอยที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และมีป้ายบอกชัดเจน ถังเก็บรวบรวมมูลฝอยต้องมี
สภาพดี ไม่รั่วซึมและมีฝาปิด ต้องใช้ถุงพลาสติกรองรับด้านในถังและมีรถเข็นมูลฝอยโดยเฉพาะ ไม่
ใช้ร่วมกับรถขนอาหาร 

12. มีระบบการควบคุม ป้องกันและกําจัดสัตว์แมลงนําโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
13. สถานที่ที่เป็นโรงอาหารได้ต้องมีสุขลักษณะและอุปกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 

กฎหมายกําหนดให้  อปท.  ต้องดําเนินการงานสุขลักษณะระดับพื้นฐาน งานวิจัยสํารวจ
ของโสมศิริ เดชารัตน์ (2558)  ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตําบลที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง 
4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง และสงขลา สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง รวมจํานวน อบต. 43 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า การดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมก่อน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ อบต. มีระดับความเหมาะสมปานกลาง ได้แก่ ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย (ร้อยละ 65.1) ด้านการจัดการน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล (ร้อยละ 51.2) ด้าน
การสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร (ร้อยละ 51.2) และด้านการควบคุม
แมลงพาหะนําโรค (ร้อยละ 48.8) ตามลําดับ เมื่อทําการสํารวจการดําเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมหลังการสร้างกระบวนการเรียนรู้ พบว่า อบต. เกือบทุกแห่งได้ปรับปรุงการดําเนินงาน
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 

ภาพรวมผลการสํารวจการดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมก่อนการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ ประเด็นที่ อบต. ได้ดําเนินการแล้วมีระดับความเหมาะสมมาก ได้แก่ ด้านการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ (ร้อยละ 51.2) ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ร้อย
ละ34.9) ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร (ร้อยละ 34.9) และด้าน
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การปรับปรุงการผลิตน้ําประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 14.0) ตามลําดับ บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีระดับความรู้ก่อนเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเฉล่ีย 22.15 คะแนนจากคะแนนเต็มทั้งหมด 48 คะแนน 
ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.0 มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับปานกลาง 
รองลงมาร้อยละ 16.3 มีระดับความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับต่ํา และร้อยละ 14.7 มีระดับ
ความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับสูง และระดับความรู้หลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมเฉล่ีย 32.2 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 48 คะแนน บุคลากรร้อยละ 61.24 
มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับปานกลาง ร้อยละ 30.24 มีระดับความรู้ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับสูงและร้อยละ 8.53 มีระดับความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับต่ํา 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมก่อนการเข้ารับ
การอบรมเฉลี่ย 22.1 คะแนน หลังการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น เฉล่ีย 32.2 คะแนน ดังนั้น กระบวนการ
เรียนรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ทําให้กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมของ อบต. มีความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ร้านอาหารและแผงลอยจําหน่ายอาหาร พบว่า ปัญหาเกิดขึ้นจากการที่ 
อบต. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร บุคลากรจึงขาดความรู้ในการประเมินคุณภาพ
ของอาหารในเชิงคุณภาพ เช่น การใช้น้ํายา SI-2 รวมทั้งการต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ 
เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล เป็นต้น ซึ่งบางครั้งช่วงเวลาแผนงานใน
การทํางานไม่ตรงกัน ทําให้เกิดความล่าช้า หรือทําให้ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้ด้าน
การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ พบว่า ทุก อบต. มีการตื่นตัวในการทําแผนรองรับ
การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ รวมทั้งมีการจัดตั้งงบประมาณและผู้รับผิดชอบผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ิมขึ้นภายหลังที่เข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมสอดคล้องกับการศึกษาของเชื้อเพ็ญ บุพศิริ และคณะ  
(2552) พบว่าการสนับสนุนความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมมีความจําเป็น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรสนับสนุนด้านความรู้และเทคโนโลยี แนวทางการจัดทําแผนด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งในการดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานคือไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมโดยตรง และต้องการพัฒนา
ทักษะเพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  
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2. การควบคุมนํ้าบริโภค 
การให้บริการนํ้าประปาหมู่บ้านประชาชนในทุกหมู่บ้าน3 ในประเทศไทยจําเป็นต้องมี

น้ําประปาใช้ จึงสร้างระบบประปาหมู่บ้านเกิดขึ้นจํานวนมาก จนน้ําประปาหมู่บ้านเป็นส่ิงจําเป็นที่
ต้องใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือนประชาชนในชนบทบางพื้นที่มีน้ําประปาใช้แทบทุก
ครัวเรือนในหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ ทุกคนต้องใช้น้ําประปาในการอุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือน 
สภาวะปัจจุบันน้ําสะอาดตามธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ค่อนข้างยาก  ดังนั้น  ในชุมชน
ขนาดใหญ่  จึงจําเป็นต้องใช้น้ําประปา การจัดการคุณภาพนํ้าประปาในประเทศไทยมีหลาย
หน่วยงานและมีองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ จึงทําให้มีมาตรฐานหลายมาตรฐาน4  ส่งผล
ต่อคุณภาพนํ้าประปาที่ผลิตได้ การผลิตน้ําประปานั้นเป็นการนําน้ําดิบ ซึ่งได้จาก แม่น้ํา ลําคลอง 
อ่างเก็บน้ําหรือ บ่อบาดาล มาทําให้สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ําจะต้องแยกหรือ
กําจัดออกไปให้เหลือน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ ดังนั้น ถ้าระบบการจัดการไม่ดีส่งผลให้
คุณภาพของนํ้าประปาหมู่ บ้านไม่เหมาะต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของประชากร ได้มีการศึกษาพบว่าโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เช่น โรคเกี่ยวกับระบบ
หลอดเลือดและหัวใจ ความผิดปกติของไต ความผิดปกติของระบบประสาท และโรคมะเร็งต่าง ๆ 
สาเหตุที่สําคัญของการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับการได้รับโลหะหนักบางชนิด ปนเปื้อนอยู่ใน
ปริมาณสูง เช่น แคดเมียม โครเมียม เหล็ก สังกะสี โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว ปรอท  สารหนู และ
นิกเกิล ถ้ามีปนเป้ือนในน้ําที่ดื่มในปริมาณสูงเกินกว่ามาตรฐานกําหนด ซึ่งร่างกายของมนุษย์ทนได้ 
จะเกิดความต้านทานต่อสารเคมีที่ต่างกัน ถ้าสะสมไม่มาก เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ พิษภัยจะไม่ส่งผลให้
เห็นจากภายนอก การผลิตนํ้าประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา 
จะมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาต่อเมื่อมีการร้องเรียน หากน้ําประปาที่ให้บริการดังกล่าวมี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากรในท้องถิ่น  

ภารกิจในการจัดบริการนํ้าสะอาดในชุมชน เป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งซึ่งรัฐจะต้อง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ําสะอาดเพื่อเป็นน้ําดื่มและใช้อย่างเพียงพอ หากมีน้ําสะอาดใช้ไม่เพียงพอ  
ไม่เหมาะสําหรับการดื่มและใช้ก็จะเป็นบ่อเกิดของโรคระบาดได้  

องค์การอนามัยโลก ได้ให้นิยามของวัตถุประสงค์ในการทําน้ําประปาไว้ 3 ประการ คือ 
ผลิตน้ําสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคได้โดยปลอดภัย (safe and wholesome) ผลิตน้ําให้พอกับ
ความต้องการของผู้ใช้น้ํา มีต้นทุนการผลิตต่ํา และพร้อมที่จะจ่ายน้ําให้แก่ผู้ต้องการใช้น้ําได้อย่าง
ทั่วถึง 

                                                           
3น้ําประปาหมู่บ้าน หมายถึง คือหมู่บ้านท่ีสูบน้ําใต้ดินหรือน้ําผิวดินเข้าระบบบําบัดน้ําแล้วจ่ายน้ําไป

ยังหมู่บ้านของตนเองและเก็บค่าบริการเอามาบริหารจัดการกันเอง 
4คุณภาพน้ํา หมายถึง คุณลักษณะของนํ้าท่ีต้องการหรือเหมาะสมโดยเปรียบเทียบคุณภาพน้ําประปา

ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค 
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วัตถุประสงค์หลักของการประปาในชุมชน คือ การผลิตน้ําให้ได้ปริมาณพอเพียงต่อความ
ต้องการและมีคุณภาพดี ดังนั้น ระบบผลิตน้ําประปาจากแหล่งน้ําผิวดิน โดยทั่วไปจึงจําเป็นต้องมี
ส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 1) แหล่งน้ํา 2) โรงผลิตน้ํา 3) ระบบจ่ายน้ํา ซึ่งส่วนที่มีความสําคัญ
ที่สุดในการผลิตนํ้าประปา คือ ระบบโรงผลิตน้ํา อันมีบทบาทสําคัญในการทําความสะอาดน้ํา แปร
สภาพนํ้าดิบให้มีคุณภาพดีพอจนสามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม 
แหล่งน้ําและระบบจ่ายน้ํานับว่ามีความสําคัญต่อการผลิตน้ําประปาให้มีคุณภาพดีเช่นกัน ดังนั้น ใน
การจัดการสร้างระบบผลิตนํ้าประปาจะต้องให้ความสําคัญกับองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนไปพร้อม ๆ 
กัน (มั่นสิน ตัณฑุลเวศน์, 2532)  

ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าทุกๆ ปีมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต
จากโรคที่เกิดจากนํ้าเป็นส่ือ อาทิ  โรคอุจจาระร่วง  โรคบิด โรคไทฟอยด์และหนอนพยาธิ  ซึ่งยังเป็น
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ  โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันยังมีผู้ป่วยในแต่ละปีมากกว่า 1 
ล้านราย  นอกจากนี้ยังมีการเจ็บป่วยจากการปนเป้ือนโลหะหนักในแหล่งน้ํา  ซึ่งมิได้หมายถึงการ
ปล่อยของเสียสู่แหล่งน้ําเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสารเคมีที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งน้ําใต้ดินอีก
ด้วย โดยที่การดําเนินงานพัฒนาระบบการจัดบริการน้ําบริโภคแก่ชุมชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ  
มุ่งการประสานเพื่อพัฒนาและบริหารร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และเพื่อให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 68 
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํากิจการ ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร”  
และ “พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 มาตรา 51 มาตรา 53 และมาตรา 56  กําหนดให้
เทศบาลตําบล  เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร จัดทํากิจการให้มีน้ําสะอาด หรือ การประปาเพื่อ
ประชาชน 

งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพนํ้าประปาและนํ้าบริโภคครัวเรือนจะช่วยให้การผลิต
น้ําประปาได้น้ําประปาที่สะอาดเหมาะแก่การบริโภค ขณะเดียวกันจะช่วยให้ระบบประปามีอายุการ
ใช้งานที่นานขึ้น  สําหรับการปรับปรุงคุณภาพน้ําบริโภคครัวเรือน ต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม
การปรับปรุงคุณภาพน้ํา  การเก็บกักอย่างปลอดภัย และสุขอนามัยในระดับครัวเรือน ทั้งน้ีจะต้อง
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําตามข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพ 

การประเมินระบบการจัดบริการนํ้าบริโภค 
การประเมินระบบการจัดบริการน้ําบริโภค หมายถึง การประเมินระบบการจัดบริการน้ํา

บริโภคทุกประเภทให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งแบ่งเป็น  2 มาตรฐานงาน ดังนี้  
1. ระบบประปามีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกําหนดการรับรองน้ําประปาดื่ม

ได้  
2. ระบบพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคประเภทต่างๆ ได้แก่ น้ําฝน น้ําบ่อบาดาล น้ําประปา  น้ํา

บ่อตื้น และนํ้าบรรจุขวด น้ําตู้หยอดเหรียญ มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําบริโภค กรมอนามัย     
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การประเมินทั้งสองระบบน้ีจะต้องผ่านการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาเป็นระดับ
ต่างๆ ได้แก่ ในระดับพื้นฐาน ระดับกลางและระดับก้าวหน้าตามลําดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ําบริโภคระดับพื้นฐานได้โดยการประสานงาน
กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /ศูนย์อนามัยเพื่อดําเนินงานร่วมกันกล่าวคือ 

 1)  จัดทําโครงการ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนควบคู่ไปกับการดําเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม บรรจุเข้าแผนงานขององค์กร 

 2)  แต่งตั้งคณะทํางานทุกระดับในพื้นที่ เพื่อดําเนินการตามแผนโดยให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อความต่อเนื่องของโครงการ 

 3)  ประชุมคณะทํางาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามบทบาทที่เกี่ยวข้อง 
4)  จัดทําฐานข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ือสาร

ข้อมูลและสนับสนุนการดําเนินงาน 
5)  ดําเนินการพัฒนาระบบประปาและน้ําบริโภคครัวเรือนตามแผนที่จัดทําไว้ เพื่อให้

คุณภาพน้ําประปาและน้ําบริโภคในครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน 
6) ประเมินผลการดําเนินโครงการ โดยการประชุม สัมภาษณ์หรือสํารวจความพึงพอใจของ

ชุมชน เพื่อนําข้อมูลมาประมวล เพื่อสรุปต่อผู้บริหารพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการดําเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

7)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้ชุมชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
รับรู้ เพื่อประสิทธิผลสูงสุด ในการพัฒนาแผนบูรณาการภาคส่วนต่างๆ สู่เป้าหมายความสําเร็จ ควร
ให้มีการดําเนินงานในรูปแบบโครงการที่มีการบริหารจัดการ 

การพัฒนาคุณภาพน้ําบริโภคของครัวเรือน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดทํากิจการให้มีน้ําสะอาด

หรือการประปาเพื่อประชาชน น้ําบริโภคของครัวเรือน หมายถึง  น้ําพร้อมดื่มสําหรับครัวเรือนที่มา
จากนํ้าประปา น้ําบ่อบาดาล น้ําบ่อตื้น น้ําฝน  หรือน้ําบรรจุขวด น้ําตู้หยอดเหรียญ แนวทางการ
พัฒนาให้คุณภาพนํ้าบริโภคดังกล่าวสะอาดปลอดภัย ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้น
พื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  ให้มีความสอดคล้องกับการดําเนินงานพัฒนาระบบจัดบริการ
น้ําบริโภคระดับพื้นฐาน ที่กําหนดให้มีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามข้อกําหนดการรับรองน้ําประปาดื่มได้  และการควบคุมคุณภาพนํ้าบริโภคของ
ครัวเรือนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภค  

ส่วนการพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพนํ้าประปาในชุมชนทั้งใน
พื้นที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคอย่างต่อเนื่อง  เพื่อ
สุขภาพที่ดีของประชาชน  โดยครอบคลุมตั้งแต่การกําหนดผู้รับผิดชอบ  สํารวจและคัดเลือกระบบ
ประปาหมู่บ้าน/เทศบาล  จัดประชุม/อบรม ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบประปา  ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบ ประปาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา  การ
ขอรับรองเป็นน้ําประปาดื่มได้และเฝ้าระวังคุณภาพน้ําประปาอย่างต่อเนื่อง 
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ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปาทางด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา การศึกษา
ของ กัญญา เกิดศิริ (2557) ซึ่งทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาหมู่บ้านในอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีทั้งหมด 18 พารามิเตอร์ แบ่งได้เป็น การตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ 
พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด–เบส การนําไฟฟ้า ความขุ่น การตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางเคมี 3 
พารามิเตอร์ ได้แก่ ของแข็งทั้งหมดในนํ้า ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด สารแขวนลอยทั้งหมด ความ
กระด้างทั้งหมด คลอไรด์ซัลเฟต ไนเตรท เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี ตะกั่ว แคดเมียม และ 
การตรวจวิเคราะห์ลักษณะทางจุลชีววิทยา 2 พารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณ อี. โคไล และโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย โดยเก็บตัวอย่างในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม พ .ศ. 2552 จํานวน 20 จุด
เก็บผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพและเคมี พบว่า น้ําประปาหมู่บ้านส่วนมากมี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค ยกเว้นความ
เป็นกรด – เบสในหลายแหล่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทางด้านจุล
ชีววิทยา พบว่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และ ปริมาณ อีโคไล ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 3 จุดเก็บ จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณภาพนํ้าประปาหมู่บ้านในอําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานีเหมาะสําหรับการอุปโภคเท่านั้น ไม่เหมาะต่อการนํามาบริโภค การที่จะนํามาบริโภคได้
นั้นต้องนํามาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเสียก่อน การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะคือ 1) หมั่นทํา
ความสะอาดระบบการผลิตนํ้า เช่น ถังพักน้ํา เครื่องกรองนํ้าอย่างสม่ําเสมอ 2) การผลิตน้ําประปา
หมู่บ้านควรตรวจสอบการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อหรือกําจัดแบคทีเรียก่อนจ่ายน้ําให้ชาวบ้าน 3) 
ระบบผลิตน้ําประปาผิวดินประสบปัญหาด้านการดูแลบํารุงรักษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
องค์การบริหารส่วนตําบล ควรให้การสนับสนุนด้านความรู้สําหรับผู้ดูแลระบบประปา โดยการเชิญผู้
ที่มีความรู้ด้านระบบประปา เป็นผู้ให้ความรู้ด้านวิชาการ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจ
วิเคราะห์ รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่จะประสานงานในการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าประปาอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ําเสมอ กับหน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพ
น้ําประปาหมู่บ้านให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ต่อไป 

การควบคุมน้ําประปา มีงานวิจัยของโสมศิริ เดชารัตน์ (2558) พบว่า การดําเนินงานด้าน
การผลิตน้ําประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคของ อบต. ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
พัทลุง มีความเหมาะสมในการดําเนินงานในระดับน้อย ทั้งก่อนและหลังการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เพราะการผลิตน้ําประปาในพื้นที่ดังกล่าวอาจจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและ
เทคนิคขั้นสูงในการดําเนินงาน เพราะแหล่งน้ําที่ใช้ในการผลิตน้ําประปามีคุณสมบัติทางเคมี เช่น 
โลหะหนักประเภทเหล็กและแมงกานีส สูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนาวัฒน์ รัก
กมลและคณะ (2553) ที่พบว่าปริมาณเหล็กในน้ําประปามีค่าเกินมาตรฐานที่กําหนดไว้คิดเป็นร้อย
ละ 8.33 ในบริเวณต้นท่อและกลางท่อในฤดูฝน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.732 และ 0.700 มก./ล. 
ตามลําดับ จากเหตุผลดังกล่าวจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อสารเคมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณในช่วงปีนั้น ๆ  นอกจากน้ี ต้องคํานึงถึงเทคนิคในการดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพนํ้า ที่อาจต้องใช้ความชํานาญมากกว่าการผลิตน้ําประปาในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ  ในส่วนของ
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ความรู้ในการบริหารจัดการน้ําประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค พบว่า บุคลากรต้องมีความรู้และ
มีทักษะเพิ่มมากขึ้น เช่น ทราบถึงคุณสมบัติการทํางานของคลอรีนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ํา การ
ทดสอบคลอรีนตกค้างด้วยแผ่นทดสอบภาคสนาม หรือแนวทางการเฝ้าระวังต้นน้ํา ปลายน้ําของ
ระบบประปาเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเช้ือโรค เป็นต้น  
 

3. การจัดการมูลฝอย และการจัดการสิง่ปฏิกลู 
การสํารวจของกรมควบคุมมลพิษในปี  พ.ศ. 2556 (Pollution Control Department, 

2013)  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 7,882 แห่ง พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่ว
ประเทศ จํานวน 26.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.04 ล้านตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ขยะมูลฝอยเหล่านี้ ได้มีการนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง ร้อยละ 27 มีการนํากลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่ ร้อยละ 19 ที่เหลืออีกร้อยละ 54 ยังมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะขยะที่เป็นของเสีย
อันตรายจากชุมชน โดยประมาณว่าในแต่ละปีมีขยะของเสียอันตรายจากชุมชน  0.5 ล้านตัน และ
มูลฝอยติดเชื้อ 27,000 ตัน ซึ่งหากขยะเหล่านี้ยังมีการกําจัดที่ไม่ถูกต้องก็จะกลายเป็นปัญหาสุขภาพ
อนามัยของประชาชนต่อไปได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายหลายฉบับออกใช้บังคับแล้วก็ตาม 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะชุมชนที่สําคัญอยู่  3 ฉบับ คือ 
1) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเจตนารมณ์ป้องกันปัญหา
ความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดล้อมเช่น ดินเสีย น้ําเสีย อากาศเป็นพิษ ป่าไม้ต้นน้ําถูกทําลาย 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม กําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงด้วย   2) พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเจตนารมณ์คุ้มครองประชาชนด้านสุขลักษณะและอนามัยส่ิงแวดล้อม
หรือการสุขาภิบาล กําหนดให้อํานาจองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการเก็บขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล
หรือมูลฝอยในเขตพื้นที่ มีอํานาจออกข้อกําหนดท้องถิ่นออกใช้บังคับในท้องถิ่นในการดําเนินการ
ตามกฎหมาย รวมทั้งมีอํานาจเปรียบเทียบปรับกับผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขที่กระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี  
พ.ศ. 2550  3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ.2535 เป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นการควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในที่หรือทางสาธารณะเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ครอบคลุมถึง
กระบวนการบริหารจัดการมูลฝอยทั้งระบบ กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญ เช่น กําหนดให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้ามีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด
ทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคาร ห้ามผู้ใดอาบน้ําหรือซักล้างส่ิงใดๆ บนถนน หรือ
สถานที่สาธารณะซ่ึงมิได้จัดไว้ซึ่งการนั้น หรือในบริเวณทางน้ําที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้าม
ไว้ ห้ามการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามทิ้งส่ิง
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ปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะ ห้ามปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กําแพง ต้นไม้ หรือส่ิงคํ้ายันต้นไม้ใน
ที่สาธารณะ ห้ามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนส่ิงใดๆ ในอาคารในลักษณะที่สกปรกรกรุงรังหรือไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ เป็นต้น ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตาม
กฎหมาย 

นอกจากน้ียังมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 ซึ่งกําหนดการจัดการระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่
ระหว่างรัฐกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยกันรวมทั้ง
หน้าที่อื่นๆ ทั้งนี้ในมาตรา 16 ได้กําหนดให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมี
อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ 
ตนเองรวม 23 เรื่อง โดยรวมถึงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและนํ้า เสียด้วย ส่วนมาตรา 17 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม และ
การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

 
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยในต่างประเทศ  
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายหลักที่เรียกว่า The Code of Federation (CFR) ซึ่งเป็น

กฎหมายที่ใช้กับทุกรัฐ โดยมีบทบัญญัติที่ 42 กําหนดให้รัฐต่างๆ มีการดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยซ่ึงรัฐต่างๆได้มีการออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับในรัฐของตน กฎหมายในแต่ละรัฐนี้
แม้จะมีความแตกต่างกันไป แต่ก็มีสาระที่สําคัญตรงกันในการกําหนดแผนการลดขยะจาก
แหล่งกําเนิด การนําขยะไปใช้ใหม่ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย กระบวนการจัดการขยะ การนําขยะ
ไปใช้เป็นพลังงาน การฝังกลบขยะการควบคุมถังขยะและการให้ความรู้กับสังคม นอกจากน้ี
สหรัฐอเมริกายังมีกฎหมาย Medical Waste Tracking Act 1988 กําหนดแนวทางป้องกันอันตราย
จากมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีการคุ้มครองด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ป้องกันโรคติดต่อและความ
ปลอดภัยในการทํางาน เดนมาร์ก มีกฎหมายการจัดการขยะมูลฝอยโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มาตรการที่สหภาพยุโรปได้กําหนดไว้ กฎหมายที่สําคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติการปกป้อง
ส่ิงแวดล้อม (The Environmental Protection Act—Statutory Order No. 619 on Waste) โดย
มีส่วนที่กําหนดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอยประเภท 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ การจัดการขยะจากยานพาหนะ 
หลักเกณฑ์การกําจัดขยะแบบฝังกลบ การติดป้ายแสดงประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ทําลายส่ิงแวดล้อม 
เป็นต้น นโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของเดนมาร์กจะมีการนํามาตรการภาษีมาใช้สําหรับผู้
ก่อให้เกิดขยะ และมีการใหผ้ลประโยชน์จูงใจกับผู้ร่วมมือในการจัดการขยะ เช่น ขยะที่ฝังกลบจะคิด
อัตราภาษีสูงกว่าขยะที่นําไปเผาเป็นเช้ือเพลิง ส่วนขยะที่สามารถนํากลับไปใช้ใหม่จะได้รับการ
ยกเว้นภาษี และมีระบบมัดจําและคืนเงินสําหรับบรรจุภัณฑ์บางประเภทเพื่อให้นํากลับไปใช้ใหม่
ด้วย (Pollution Control Department, 2006: 81 – 85) 
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ประเทศญี่ปุ่น แบ่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกฎหมาย
พื้นฐานว่าด้วยส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการลดภาระต่อ
ส่ิงแวดล้อม กลุ่มที่ 2เป็นกฎหมายว่าด้วยการกําจัดของเสีย ซึ่งมีกฎเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้
จัดตั้งสถานบําบัดของเสีย การกําหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่บําบัดของเสียและหลักเกณฑ์การ
กําจัดของเสีย และกฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์การผลิต
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คํานึงถึง  Reduce, Reuse และ Recycle การทําเครื่องหมายเพื่อการ
เก็บรวบรวมและคัดแยก การนํากลับมาใช้ใหม่และการสร้างผลพลอยได้ ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกฎหมาย
ที่ใช้ควบคุมส่ิงแวดล้อมเฉพาะผลิตภัณฑ์ เช่นการนํามาใช้ใหม่สําหรับหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ การ
นํามาใช้ประโยชน์ใหม่ของเครื่องใช้ในบ้าน การใช้ประโยชน์จากขยะประเภทอาหาร วัสดุก่อสร้าง
และยานยนต์ การกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การภาคเอกชนขึ้นร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะ
บางประเภทที่นําไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดน้ําอัดลมกระป๋อง น้ําอัดลมพลาสติก 
แบตเตอรี่ เป็นต้น (Pollution Control Department, 2006: 85 – 87)  

ประเทศสิงคโปร์ การจัดการขยะของสิงคโปร์เป็นหน้าที่ของกระทรวงส่ิงแวดล้อม โดยมี
อํานาจตามกฎหมายอนามัยและส่ิงแวดล้อมเพื่อการสาธารณสุข (The Environmental Public 
Health Act-EPHA)กระทรวงส่ิงแวดล้อมจะมีการวางแผนด้านส่ิงแวดล้อม ควบคุมอาคาร ดูแลน้ํา
เสียและคุณภาพอากาศและควบคุมของเสียอันตราย สิงคโปร์มีการจัดการขยะชุมชนที่เรียกว่า 
Singapore Green Plan  โดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยการลด
ปริมาณขยะด้วยวิธีการต่างๆ ขยะที่เป็นขยะปนเปื้อนจากสถานพยาบาล เช่น ขยะติดเช้ือ ขยะของมี
คม ขยะมีพิษ ยาหมดอายุ สารเคมีจะต้องถูกแยกด้วยถุงสีม่วง ขยะปนเป้ือนรังสีถูกแยกด้วยถุงสีแดง 
และได้รับการดูแลและกําจัดเป็นพิเศษ ส่วนขยะทั่วไปใช้ถุงสีดํา ผู้ที่รับกําจัดขยะอันตรายจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตประกอบการ การกําจัดขยะโดยทั่วไปจะใช้การเผา ยกเว้นขยะที่ไม่อาจเผาได้จึงจะ
ใช้วิธีการกําจัดอย่างอื่น (Pollution Control Department, 2006: 88 – 89) 

เน่ืองจาก “ส่ิงปฏิกูล” และ “มูลฝอย” เป็นส่ิงโสโครกหรือเศษวัสดุที่เหลือทิ้งที่จําเป็นต้อง
มีการควบคุมให้มีการเก็บรวบรวมและกําจัดให้ถูกสุขลักษณะเพื่อมิให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อหรือแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนําโรค รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่
ประชาชนโดยทั่วไป จึงกําหนดให้มี “ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการ
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  ตามงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมระดับพื้นฐานตามแนวทางของกรมอนามัย ของกระทรวงสาธารณสุข 

โดยที่กฎหมายได้กําหนดไว้ว่า “การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย”  ในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ราชการส่วน
ท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดําเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผู้ดําเนินการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย (มาตรา 18) และผู้ใดดําเนินกิจการ
รับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
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แทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังนั้นจึงถือได้ว่า การ
กําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยเป็นหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นโดยตรง (มาตรา 19) 

ตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ที่ให้อํานาจในการตรา
ข้อกําหนดของท้องถิ่น ดังนั้น ราชการส่วนท้องถิ่นจึงต้องดําเนินการเองแต่ “ในกรณีที่เหตุอัน
สมควร” เช่น กรณีที่ท้องถิ่นขาดทรัพยากรหรือบุคลากรหรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเป็นต้น
ราชการส่วนท้องถิ่นก็อาจดําเนินการได้ ดังนี้ คือ 

1. การมอบให้บุคคลใดดําเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น
นั้นโดยการจ้างหรือมอบให้เอกชนดําเนินการเอง 

2. การอนุญาตให้เอกชนดําเนินการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ
หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการจากประชาชน 

ทั้งนี้ทั้งสองกรณีข้างต้นจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลด้านสุขลักษณะของราชการ
ส่วนท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นน้ันๆ โดยเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตจาก อปท. จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดตามมาตรา 20(5) ด้วย 

3. โดยที่เอกชนที่รับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจเป็น
การประกอบกิจการที่แสวงหาผลกําไรและอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสาธารณสุขของชุมชนได้  
กฎหมายจึงกําหนดให้ผู้ประสงค์จะประกอบการดังกล่าวต้องดําเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเสียก่อนเพื่อให้มีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนให้มีการประกอบการ 

เนื่องจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการออกข้อกําหนดของท้องถิ่น
ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้
ผู้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ตามมาตรา 19 ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2550) จึงมีมติคณะกรรมการสาธารณสุข ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 92-5/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 ได้เห็นชอบให้ออกคําแนะนํา เรื่อง การ
ควบคุมการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยไดร้บั
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  พ.ศ. 2558 ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแลการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน 
หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นตามบทบัญญัติมาตรา 54 และมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2550) กําหนดเงื่อนไขในการ
พิจารณาอนุญาตกิจการฯ และหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะเพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

ข้อ 2 สถานประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ตั้งอยู่ในเขตที่ว่า
ด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลบังคับใช้ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน และกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
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ข้อ 3 กรณีราชการส่วนท้องถิ่นใดออกข้อกําหนดท้องถิ่นว่าด้วยหลักเกณฑ์การควบคุมการ
ประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไปแล้ว ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และ
ประชุมชี้แจงข้อกําหนดของท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการบังคับใช้ต่อไป 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2550) บัญญัติให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการเก็บ ขน หรือกําจัด มูลฝอยในเขตท้องถิ่นตน ให้ถูกต้อง
ด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงด้วย และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกํากับดูแล
การจัดการมูลฝอยทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่นตามบทบัญญัติมาตรา 
20 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 18 วรรคสาม และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์
ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2550) แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ 

มติในคราวการประชุมครั้งที่ 89-2/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบให้
ออกคําแนะนํา หลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปดังนี้ 

หมวด 1  การเกบ็มูลฝอยทัว่ไป 
กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ที่พักอาศัย ธุรกิจร้านค้า สถาน

ประกอบการสถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถาบันต่างๆ และสถานที่ที่เป็นแหล่งกําเนิด
มูลฝอยทั่วไป ต้องมีการคัดแยกมูลฝอย อย่างน้อยเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย มูลฝอยนํากลับมา
ใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

กรณีที่เป็นถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่กําหนดให้ (1) ถุงพลาสติก
สําหรับใส่มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ให้ใช้สีขาวขุ่นหรือสีขาวใส แต่ถ้าใช้ถุงสีอื่น ต้องมีข้อความว่า 
“มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (2) ภาชนะ
บรรจุ มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ ให้ใช้สีขาวขุนหรือสีขาวใส แต่ถ้าใช้ภาชนะสีอื่นต้องมีข้อความว่า 
“มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

กรณีถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยทั่วไปกําหนดให้ (1) ถุงพลาสติกสําหรับใส่มูลฝอย
ทั่วไปรอการกําจัด ให้ใช้ถุงสีดํา แต่ถ้าใช้ถุงสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” ต้องมีขนาดและสี
ของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน (2) ภาชนะบรรจุ มูลฝอยทั่วไปรอการกําจัด ให้ใช้สีน้ําเงิน 
แต่ถ้าใช้ภาชนะสีอื่นต้องมีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” ต้องมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน ถุงบรรจุมูลฝอย ต้องมีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซึม ขนาด
เหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก ภาชนะบรรจุมูลฝอย ทําจากวัสดุที่ทําความสะอาดง่าย 
มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม  มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคได้ 
ขนาดพอเหมาะ สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก ง่ายต่อการถ่าย เท มูลฝอย 
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กรณีถุงหรือภาชนะบรรจุสําหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการ สถานบริการ 
ตลาด สถาบันต่างๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยเกิน 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอย
ทั่วไป หรือภาชนะรองรับที่มีขนาดใหญ่ตามที่กฎหมายกําหนด 

ที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะที่ต้องด้วยสุขลักษณะ  
ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการคัดแยก และเก็บรวบรวมมูลฝอยทั่วไป มีอุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี และผ่านการฝึกอบรมให้
มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

หมวด 2  การขนมูลฝอยทัว่ไป 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นรวมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงรวมกัน ตามมาตรา 18 วรรคสอง รวมทั้งบุคคลซ่ึงราชการส่วน
ท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตาม
มาตรา 18 วรรคสาม หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการ
ขนมูลฝอยทั่วไป  โดยทําเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตาม
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2550) ทํา
การเก็บรวบรวมและขนมูลฝอยทั่วไปจากแหล่งกําเนิดต่างๆ ต้องดําเนินการขนให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะดังนี้ คือ 

(1) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภท ตามข้อ 2 หรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูล
ฝอย หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด 

(2) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ 14 
(3) ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่เก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีและ

ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(4) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขน
มูลฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มี
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจํารถเก็บขนมูลฝอย
ทั่วไปด้วย 

(5) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความ
ลาดเอียง น้ําไม่ท่วมขัง ทําความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ําเสีย เช่ือมต่อกับระบบบําบัดน้ํา
เสียและมีการป้องกันเหตุรําคาญและผลกระทบต่อสุขภาพ 
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(6) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะ มีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอ มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย เว้นแต่อาคารที่
ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

(7) ต้องทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะและล้างทําความสะอาดยานพาหนะ
ขนมูลฝอยทั่วไป อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป เป็นประจําทุกวัน 

(8) ต้องมีมาตรการควบคุม กํากับการขนมูลฝอยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงได้รับมอบจากราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นผู้ดําเนินการเก็บขน 
หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 18 วรรคสาม ให้บุคคล
หรือนิติบุคคลนั้นแสดงช่ือราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนไวท้ี่
ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผนป้ายขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
ดําเนินการ และชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย
ทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

กรณีบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตตามมาตรา 19 ให้ผู้ได้รับอนุญาตแสดงช่ือบุคคล
หรือ นิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตของบริษัทด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่
ภายนอกตัวถังด้านข้าง ทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุวิธีการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้บุคคลหรือนิติบุคคลน้ัน
ดําเนินการ และช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล หรือ นิติบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอย
ทั่วไปในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

หมวด 3  การกาํจัดมูลฝอยทัว่ไป 
การกําจัดมูลฝอยทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่นรวมกับหน่วยงานของ

รัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดําเนินการภายใต้ข้อตกลงรวมกัน ตามมาตรา 18 วรรคสอง  รวมทั้ง
บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไป ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 18 วรรคสาม และบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินกิจการรับทําการ เก็บ ขน และกําจัดมูลฝอยทั่วไปโดยทําเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2550) ต้องดําเนินการ ดังนี้ 

(1) ต้องกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามที่กําหนดในขอ้ 17 
(2) ห้ามนําของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยติดเช้ือ รวมทั้งมูลฝอยที่

เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากําจัดรวมกับมูลฝอยทั่วไป 
(3) ต้องทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบ้ืองต้นก่อนทําการก่อสร้างระบบกําจัด

มูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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(4) ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่กําจัดมูลฝอยทั่วไป ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี และ
ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจากการทํางานตามหลักเกณฑ์ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(5) ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูล
ฝอยทั่วไป รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กําจัดมูล
ฝอยทั่วไปด้วย 

การกําจัดมูลฝอยทั่วไปต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการกําจัดมูล
ฝอยทั่วไปดําเนินการ ดังนี้ 

(1) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(2) การเผาในเตาเผา 
(3) การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพ 
(4) การกําจัดแบบผสมผสาน 
(5) วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยทั่วไป ตาม
มติคณะกรรมการสาธารณสุข ในคราวการประชุมครั้งที่ 92-5/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2558 ให้คําแนะนําเรื่องต่างๆ ไว้หลายส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 การรบัทําการเก็บขนมลูฝอยทั่วไป 
ข้อ 1 หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการ 
ข้อ 2 หลักเกณฑ์ด้านยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะดังนี้ 

2.1 ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรงทนทาน ไม่รั่วซึม มีลักษณะปกปิด เป็น
แบบที่ง่ายต่อการบรรจุ ขนถ่าย และทําความสะอาดง่าย 

2.2 มีการป้องกันหรือมีการติดตั้งภาชนะรองรับน้ําจากมูลฝอย เพื่อมิให้รั่วไหลตลอด
การปฏิบัติงาน และนําน้ําเสียจากมูลฝอยไปบําบัดในระบบบําบัดน้ําเสีย 

2.3 มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟวับวาบ ติดไว้ประจํายานพาหนะ ชนิดไม่ก่อให้เกิด
ความรําคาญและสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล เปิดให้สัญญาณขณะปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

2.4 ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปต้องมีความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงาน ระดับที่
ขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปใส่ในตัวถังยานพาหนะต้องไม่สูงเกินไป หรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์ด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจํายานพาหนะขน 
3.1 ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
3.2 ได้รับการตรวจสุขภาพประจําปี 
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3.3 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
ในขณะทําหน้าที่เกี่ยวกับเก็บขนมูลฝอย 

ข้อ 4 หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะวิธีการขนมูลฝอยทั่วไป 
4.1 ต้องดําเนินการขนให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะดังนี้ คือ 

(1) ให้แยกขนมูลฝอยตามประเภทการคัดแยกมูลฝอยอย่างน้อย 3 ประเภท 
ประกอบด้วย มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่ มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
หรือกําหนดวันในการขนตามประเภทของมูลฝอย หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด 

(2) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในข้อ 2 
(3) ต้องจัดให้มีสถานที่ล้างยานพาหนะ ที่มีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน 

มีความลาดเอียง น้ําไม่ท่วมขัง ทําความสะอาดง่าย มีรางหรือท่อระบายน้ําเสียเช่ือมต่อกับระบบ
บําบัดน้ําเสีย และมีการป้องกันเหตุรําคาญที่อาจเกิดขึ้น 

(4) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปเป็นการเฉพาะ มีขนาด
กว้างขวางเพียงพอ มีรางหรือท่อระบายนํ้าเสียจากการล้างยานพาหนะเข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสีย เว้น
แต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย 

(5) ต้องทําความสะอาดบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะ และล้างทําความสะอาด
ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไป เป็นประจําทุกวัน 

4.2 ในกรณีที่จัดให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป สถานีขนถ่ายมูลฝอยทั่วไปต้องมี
ลักษณะและการขนถ่ายที่ต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) มีลักษณะเป็นอาคาร มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการ
ขนถ่าย มีการระบายอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(2) มีการป้องกันกล่ินจากมูลฝอย ฝุ่นละอองจากการดําเนินงานและการขนส่ง การ
ปลิวของมูลฝอย เสียงดังรบกวน สัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

(3) มีระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําที่ระบายออกสู่ภายนอกต้องได้มาตรฐานนํ้าทิ้งตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อ 5 หลักเกณฑ์ วิธีการการควบคุมกํากับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอย 

กําหนดให้ใช้ใบกํากับการขนส่งต้นทางและปลายทาง ผู้ก่อกําเนิด ผู้ขนส่งและผู้กําจัด
มูลฝอยทั่วไปต้องจัดทําเอกสารหรือแบบกํากับการขนส่งมูลฝอยทั่วไปในระบบขนส่ง เพื่อควบคุม
กํากับปริมาณมูลฝอยทั่วไปจากผู้ก่อกําเนิด (แหล่ง/ต้นกําเนิด) ซึ่งผู้ขนส่งต้องขนส่งมูลฝอยทั่วไป
พร้อมแบบกํากับการขนส่งที่ระบุปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ตรงกันทุกฉบับในทุกขั้นตอนไปจนถึง
ปลายทางผู้กําจัด (แหล่ง/สถานที่กําจัด) อย่างเป็นระบบ 

ส่วนที ่2  การรบัทําการกําจดัมลูฝอยทั่วไป 
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยทั่วไป 
1. ตอ้งกําจัดมูลฝอยทั่วไป โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 
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1.1 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
1.2 การเผาในเตาเผา 
1.3 การหมักทําปุ๋ยและการหมักทําก๊าซชีวภาพ 
1.4 การกําจัดแบบผสมผสาน 
1.5 วิธีอื่นตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

2. ต้องทําการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นก่อนทําการก่อสร้างระบบกําจัด 
มูลฝอยทั่วไป และมีมาตรการควบคุมกํากับการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยในแต่ละวิธีให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

3. การกําจัดมูลฝอยทั่วไปทั้ง 5 ประเภทข้างต้น ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม  

 
จากการศึกษาแนวทางการกําจัดขยะของประเทศต่างๆ พบว่าแต่ละประเทศจะมีกฎหมาย

เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม หรือกฎหมายการจัดการขยะโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และกําหนด
มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะเป็นไปอย่างครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ผลิตและการบรรจุหีบห่อที่ก่อให้เกิดขยะหรือมลพิษน้อยที่สุด และมีการจัดการให้มีการแยกขยะ 
การนําขยะไปใช้ใหม่ รวมทั้งการกําจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักการดูแลส่ิงแวดล้อม กรณีขยะติด
เชื้อ (medical wastes) เป็นที่ทราบกัน ขยะอันตรายจะทําให้ชุมชนได้รับพิษและทําลายสุขภาพ 
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งการกําจัดของเสียในเขตเมืองและอุตสาหกรรมเป็นส่ิงที่จําเป็นยิ่ง และต้องใช้วิธีการ
พิเศษ การใช้วิธีการแยกทรีทเมนต์ (Hayakawa K. 2009) ขยะติดเช้ือในโรงพยาบาลก็เป็นส่ิงจําเป็น
ที่ต้องพิจารณา ในสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลผลิตขยะติดเช้ือร้อยละ 77 ของขยะประมาณ 500,000 
ตันต่อปี ในสหรัฐอเมริกา จํานวนอาจแตกต่างกันไปตามโรงพยาบาลต่างๆ  เนื่องมาจากระบบการ
จัดการของเสีย  (waste-management practices) ขยะติดเชื้อนี้จะต้องได้รับการจัดการอย่างมี
ต้นทุน-ประสิทธิภาพ (cost-effective) โดยที่คนทํางานต้องได้รับความเส่ียงต่ําสุด และชุมชน 
ผู้บริหารต้องยอมรับการประเมินกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการก่อ กระบวนการกําจัด การตรวจสอบขยะ
ติดเชื้อ (medical waste audit) ต้องตรวจสอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่หน่วยงานที่ดําเนินการ การจัดการ
กับที่กักเก็บ ประเภทของเสียติดเช้ือ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ กรรมวิธี (procedures and 
protocols) โครงการฝึกอบรม การจําแนกของเสีย การทบทวนเอกสาร รวมทั้งต้นทุนการจัดการ 
(Studnicki J 1992) 

การทํากิจกรรมต่างๆ ทั้งการใช้พลังงาน กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภาคการ
ขนส่งบริการ หรือภาคเกษตรกรรม ได้ปล่อยของเสีย เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 
Gases: GHGs) ที่เป็นก๊าซหลัก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ 
(N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 
(SF6) เป็นสาเหตุทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภาวะโลกร้อน
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ระดับน้ําทะเลขึ้นสูง ผลกระทบต่อ
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ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบต่อการเกษตรและแหล่งน้ํา ผลกระทบด้าน
สุขภาพ เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ําท่วมพายุรุนแรง ภัย
แล้งในการจัดการขยะ กากของเสีย จําเป็นต้องประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการ
ใช้ เทคโนโลยี เพื่อลดรอยเท้าก๊าซคาร์บอน (the carbon footprint of sewage treatment) 
หมายถึงลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการปล่อยออกมาทั้งทางตรงและทางอ้อมโดย
บุคคล  องค์กร  เหตุการณ์หรือจากสินค้ากากขยะ (Sewage sludge) ไม่สามารถพิจารณาลักษณะ
เดียวกับขยะทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกาก ขยะอันตราย (legislation on sewage 
sludge management) เป็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการป้องกันส่ิงแวดล้อม สุขภาพสาธารณะ 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ กรอบกฎหมายและนโยบายการจัดการขยะของเสียอันตราอยู่
ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหภาพยุโรป 
(EU27) (Christodoulou A, Stamatelatou K. 2016)  

 
สําหรับประเทศไทย แนวทางการจัดการขยะ ของเสีย ยังแยกอยู่กับกฎหมายหลายฉบับ

และหลายหน่วยงาน นอกจากน้ีการบังคับใช้กฎหมายในบางกรณีก็ยังไม่มีกฎหมายบังคับโดยเฉพาะ 
เช่น การกําหนดให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย การกําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
การรวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายออกจากชุมชนอย่างถูกต้องและปลอดภัย การกําหนด
มาตรการควบคุมการดําเนินการของสถานที่บําบัดและกําจัดมูลฝอย การกําหนดมาตรการในการ
จัดการกับขยะติดเชื้อแบบรวมศูนย์ เป็นต้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการ
จัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยท่ีผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาโดยตรงสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะ มีเพียงเชื้อเพ็ญ บุพศิริ (Bu-pasiri, 2012) ที่ได้ศึกษา
สถานการณ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 ของเทศบาลที่ออกข้อกําหนด
ของท้องถิ่น 6 เรื่องพื้นฐานครบทั้งหมดคือการจัดการมูลฝอยการจัดการส่ิงปฏิกูลสถานที่จําหน่าย
อาหารสถานที่สะสมอาหารการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพว่ามีเพียงร้อยละ 62.21 การออกหนังสือรับรองการแจ้งการกระทําที่ผิดกฎหมายมีเพียงร้อย
ละ 62.21  ดําเนินการครบตามขั้นตอนส่วนการออกคําส่ังและการเปรียบเทียบคดีมีการดําเนินการ
เพียงร้อยละ 4.07  

ในสหรัฐอเมริกา มีการออกกฎหมายหลักที่เรียกว่า The Code of Federation เพื่อให้ทุก
รัฐนําไปใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยเป็นแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกันกับสหภาพยุโรปที่มีการออก
มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมให้ประเทศสมาชิกนําไปเป็นแนวปฏิบัติ เดนมาร์กมีการออกกฎหมายหลัก
คือ พระราชบัญญัติปกป้องส่ิงแวดล้อม (The Environmental Protection Act) ซึ่งกําหนด
มาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะแบบครบวงจรให้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียว ส่วนในญี่ปุ่นแม้จะมี
กฎหมายถึง 3 ฉบับ แต่ก็ต่อเนื่องและเกื้อหนุนกัน คือกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยส่ิงแวดล้อม กฎหมาย
ว่าด้วยการกําจัดของเสียและกฎหมายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนการ
กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพสําหรับองค์การ ตั้งแต่การคัด
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แยกการเก็บรวบรวม การขนส่ง การนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) และการกําจัดที่ถูกวิธี ก็เป็นแนวทางที่ทุกประเทศนํามาใช้ ในสหรัฐอเมริกามีการ
กําหนดให้ทุกรัฐออกกฎหมายให้มีแผนการลดขยะจากแหล่งกําเนิด การนําขยะไปใช้ใหม่ การเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย กระบวนการกําจัดขยะ การนําขยะไปใช้เป็นพลังงาน การควบคุมถังขยะและ
การให้ความรู้กับสังคมในประชาคมยุโรปประเทศสมาชิกต้องออกมาตรการเป็นแนวทางเดียวกันใน
การจัดการขยะ การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมกรณีนําของเสียมาใช้ในการเกษตร มาตรการว่าด้วยการเผา
ขยะ มาตรการว่าด้วยเศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยถือเป็นส่วน
หน่ึงของนโยบายผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Product Policy: IPP) ที่ต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายส่ิงแวดล้อม ซึ่งหลักการที่สําคัญคือกระบวนการผลิต การจําหน่าย จนถึงขั้นตอน
การกําจัดหรือทําลายเศษซากเหลือทิ้ง ต้องไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพและสุขอนามัยของ
มนุษย์ สัตว์และพืช สําหรับประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาน้ัน การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นเพียง
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งขาดแคลนทั้งบุคลากรและงบประมาณในการจัดการ ทําให้
การจัดการขยะเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขาดมาตรการในระยะยาว จนทําให้ปัญหาการ
จัดการขยะได้เพิ่มความรุนแรง กลายเป็นปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการโดยตรง รัฐบาล
จึงต้องใช้มาตรการในการบริหาร โดยเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับเอกชนในการสร้างเตาเผาขยะโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม รับผิดชอบในการกําหนดสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอย กําหนดหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตให้แก่สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย จัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะด้านกฎหมายในการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะและของเสียอันตรายจาก
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ และปรับ
โครงสร้างองค์กรที่เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านกฎหมายในการรับผิดชอบเรื่องการจัดการขยะและของ
เสียอันตราย ให้มีผู้ทําหน้าที่ในการเผยแพร่และบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการกําหนดบทลงโทษให้เห็น
ผลชัดเจน ควบคู่กับมาตรการทางสังคมและควรต้ังหน่วยงานเครือข่ายทางกฎหมาย เพื่อให้เป็นไป
ตามแนวทางสากลเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควร
ทําหน้าที่ตั้งแต่การวางแผนด้านส่ิงแวดล้อม การควบคุมอาคาร การดูแลน้ําเสียและคุณภาพอากาศ 
การควบคุมของเสียอันตราย และการจัดการขยะ รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น 

ส่วนแนวทางการกําหนดมาตรการส่งเสริมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมจากประชาชน อันถือเป็น
การแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางน้ัน รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการอบรมและ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการขยะการส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะการ
จัดตั้งธนาคารขยะ และมีการเผยแพร่ความรู้การแยกขยะและการร่วมจัดการขยะ ให้แก่เด็กใน
โรงเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ประชาชนในชุมชน โดยเน้นให้มีการปฏิบัติจนเป็นนิสัยรวมทัง้
กําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ก็เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการจัดการในระดับ
พื้นที่ ที่เน้นว่าการขาดความร่วมมือจากประชาชน ทําให้การบริหารจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพ
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เท่าที่ควร (Chukan, 2011; Dumronggittigule, Boontham & Saramath, 2009; Thongthawee, 
2010; Sankot, 2010)  

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พบว่า ปัญหาส่วนมากของการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั่วไป เกิดขึ้นในขั้นตอนการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การ
ขนส่งการบําบัด และการกําจัดขั้นสุดท้าย รวมทั้งยังขาดความรู้ในการดําเนินการให้มีการกําจัดอย่าง
ถูกสุขลักษณะ งานวิจัยหลายชิ้น ที่ผ่านมา (สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 2542; เช้ือเพ็ญ บุพศิริ และคณะ 
2552; โสมศิริ เดชารัตน์ 2558)  พบว่า การส่งเสริมการดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมของ อบต. 
ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม สอดคล้องกับการศึกษาของธงชัย 
ทองทวี (2553) ที่พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม ปัญหาที่พบ
คือ ปัญหากล่ินเหม็นของกองขยะ ปัญหาแมลงวันและสัตว์นําโรคชนิดต่าง ๆ ปัญหาควันจากการเผา
ขยะมูลฝอย และในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลยังไม่มีแผนแม่บท และยังไม่มีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย นอกจากนี้ในด้านขยะของเสียอันตราย ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการทิ้งกากของเสียอันตราย ทั้งในขั้นตอนการเก็บรวบรวม การขนส่ง การบําบัด รวมทั้ง
มาตรการในการควบคุม เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่ง 
อบต.ยังไม่สามารถดําเนินการให้มีประสิทธิภาพได้  
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บทที่ 7 
 

หลักเกณฑก์ารจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เหตุรําคาญและการรองรับภยัฉุกเฉินและภยัพิบัติ 

 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  เมื่อศึกษาบทที่ 7 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ  

1. อธิบายการจดัการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได ้
2. อธิบายการจดัการเหตุรําคาญได้ 
3. อธิบายการรองรบัภัยฉุกเฉินและภัยพิบัติได ้

 
 

1. การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
งานอนามัยส่ิงแวดล้อมระดับกลาง ประกอบด้วยการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพการจัดการเหตุรําคาญและการรองรับภัยฉุกเฉินและภัยพิบัติราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจใน
การออกข้อกําหนดท้องถิ่นใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นๆ  

กฎหมายการสาธารณสุขให้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลโดยการออก
คําส่ังให้ ปรับปรุง แก้ไขการอนุญาต หรือไม่อนุญาต การส่ังพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้ง
การเปรียบเทียบคดีและยังกําหนดให้มี “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เป็นเจ้าพนักงานสายวิชาการที่มี
อํานาจในการตรวจตรา ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการวินิจฉัย ส่ังการ หรือออก
คําส่ัง รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
การสาธารณสุขกําหนด  

1.1 ขอบเขตและความหมายของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหมายถึงกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิต

ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําให้เกิดโรคซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใน
บริเวณข้างเคียงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ ทางนํ้า ดิน เสียง แสง ความร้อน ความ
ส่ันสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้าฯลฯ 

เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 31บัญญัติ “ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” ดังนั้นกิจการใดที่
ปรากฏในบัญชีรายช่ือกิจการที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
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สุขภาพซึ่งโดยหลักการก็ย่อมพิจารณาตามหลักวิชาการว่า กิจการนั้นอาจก่อให้เกิดมลพิษหรือส่ิงที่
ทําให้เกิดโรคขึ้นอันอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ 

ปัจจุบันนี้ได้มีการประกาศให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2558  ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 
กรกฎาคม 2558) ได้แก่ 

1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เล้ียง 
(1) การเพาะพันธุ์ เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
(2) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(1) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน

ตลาด 
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
(5) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูกเขา 

หนัง ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็น
อาหาร 

(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย 

การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยวซีอิ๊ว 

น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้าปลาเจ่า 

กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดูไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืช
อย่างอื่น 

(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บดนึ่ง ต้ม 
ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด 

(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
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(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวยเต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ  
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์ 
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยผลิตภัณฑ์

เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(11) การผลิตไอศกรีม 
(12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรอืเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ  
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์น้ําส้มสายชู 

ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
(15) การผลิตน้ํากล่ัน น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 
(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม้ 

เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด 
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น 
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาด 

(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้งสบู่ที่ใช้

กับร่างกาย 
(3) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํา ยาทํา ความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ 
ทําความสะอาดต่าง ๆ  

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
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(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสํา ปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอื่น ๆ 

ในทํานองเดียวกัน 
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(5) การผลิตยาสูบ 
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(1) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ

หรือแร่ 
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

6 (1) 
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ 

หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอื่นใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 
(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

6 (1) 
(6) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(2) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(3) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(4) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือ

จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(6) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(7) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
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(9) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(2) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์

จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
(4) การอบไม้ 
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(6) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(1) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ

อื่นในทํานองเดียวกัน 
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทกคาราโอเกะ 

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(9) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) 
(10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ใน

ทํานองเดียวกัน 
(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
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(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(17) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือส่ิงแวดล้อม 
(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย 
(19) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบรกิาร 
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์

ชั่วคราว 
10. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

(1) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(3) การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(4) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(5) การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(6) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่น ๆ  
(7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(8) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ  

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(1) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(2) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(3) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(4) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตักดูด โม่ บด 

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2) 
(5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(6) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
(7) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหนิเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
(9) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(10) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
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(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5) 

12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(3) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(4) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1) 
(6) การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์เบ

เกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(7) การโม่ สะสม หรือบดชัน 
(8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(9) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(10) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(12) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(13) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
(14) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
(15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(16) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(17) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
 

13. กิจการอื่น ๆ  
(1) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(2) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(3) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(5) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
(6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(7) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่ หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(8) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
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(9) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(10) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(11) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
(12) การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(13) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 

อย่างไรก็ดี กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาจไม่จําเป็นต้องมีลักษณะที่เป็นการค้า ตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมายคณะที่ 8) ตามหนังสือที่ นร 
0601/645 ลงวันที่ 30 มิถุนายน ได้วินิจฉัยว่าบทบัญญัติมาตรา 31 หมายถึง “หากรัฐมนตรี
เห็นสมควรรัฐมนตรีย่อมกําหนดขอบเขตในการกํากับดูแล และควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตามกฎหมายสาธารณสุข โดยมิต้องเป็นกิจการค้าได้”  และเมื่อพิจารณาตามถ้อยคําตาม
กฎหมายมิได้มุ่งจํากัดเฉพาะกิจการที่เป็นการค้า  ดังนั้น  กิจการที่เข้าข่ายเป็นกิจการที่อันตรายต่อ
สุขภาพ จึงไม่จําเป็นต้องดําเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า เช่น การเล้ียงสัตว์ไว้ดูเล่นเป็นงาน
อดิเรก  การซ่อมรถของตนเอง  เป็นต้น เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
1.2 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามบทบัญญัติ 
แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้ประกาศรายช่ือกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพในประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้วแต่ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆ 
ทั้งนี้เพราะบทบัญญัติมาตรา 32(1) กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของ
ท้องถิ่น (ซึ่งหมายถึงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา  ข้อบัญญัติจังหวัด  เทศ
บัญญัติ  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  แล้วแต่กรณี) “กําหนดประเภทของกิจการตาม
มาตรา31บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้น” ก็ได้ซึ่งหมายถึง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่รัฐมนตรีประกาศนั้นจะมีผลใช้บังคับในท้องถิ่นใดราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นจะต้องออกข้อกําหนดของท้องถิ่นกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้น
เสียก่อน และไม่จําเป็นต้องกําหนดทุกประเภทกิจการ กล่าวคือ จะกําหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ากิจการ
นั้นเป็นปัญหาในเขตท้องถิ่นนั้นหรือไม่ซึ่งจะเห็นได้ว่า บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น มีลักษณะการกระจายอํานาจในการควบคุมให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น 
(หมายถึง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล) 

นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา 32 (2) และมาตรา 33 ยังให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นใน
การควบคุมกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในด้านสุขลักษณะการป้องกัน
อันตรายและความปลอดภัยด้วยโดยให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น 3 ประการ (ฉัตรสุมน  พฤฒิ
ภิญโญ 2558) ดังนี้ 
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1) อํานาจในการอนุญาต 
โดยที่บทบัญญัติมาตรา 33 วรรคแรกบัญญัติให้นับแต่วันที่ข้อกําหนดของท้องถิ่นมีผล

บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้นซึ่งมาตรการอนุญาตน้ีถือได้ว่าเป็นมาตรการควบคุมที่สําคัญ เพราะเป็นการ
ควบคุมการประกอบกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือการประกอบการท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานผู้ปฏิบัติงานและชุมชนตั้งแต่เบ้ืองต้น กล่าวคือ จะต้องมีการตรวจสอบอาคารสถานที่ ที่
จะประกอบกิจการเครื่องมืออุปกรณ์ระบบการป้องกันอันตราย หรืออุบัติภัยระบบการจํากัดส่ิง
ปฏิกูลมูลฝอยและอื่นๆ ที่จําเป็น แต่หากว่าไม่ถูกต้องและสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ก็อาจให้เวลาใน
การปรับปรุงแก้ไขก่อน  จึงจะอนุญาต  ส่วนกรณีที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขได้ก็
สามารถมีคําส่ังไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ณ ที่นั้นๆ ได้แล้วแต่กรณี 

2) อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป 
ตามบทบัญญัติมาตรา 32(2) บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบ

กิจการ (ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่น
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป สําหรับให้ผู้ดําเนินกิจการตามมาตรา 32 (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพ” 

นอกจากการควบคุมด้วยมาตรการการอนุญาตแล้ว กฎหมายยังให้อํานาจแก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นในการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตแล้วต้อง
ปฏิบัติตาม เพื่อการกํากับมิให้ผู้ประกอบกิจการดําเนินกิจการโดยไม่ต้องด้วยสุขลักษณะ อันอาจเปน็
เหตุให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ชุมชนข้างเคียงได้ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปนี้อาจแยกได้เป็น 2 ส่วนคือ 
- การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดําเนินกิจการซึ่งหมายถึงสภาวการณ์

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการทั้งในด้านการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น
ระเบียบของโครงสร้างอาคาร การรักษาสภาพการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบการระบาย
อากาศ แสง เสียง ระบบการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 

- มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพซึ่งหมายถึงระบบการป้องกันอุบัติเหตุอัคคีภัย
ระบบการกําจัดมลพิษระบบการป้องกันการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั้งระบบการป้องกัน
ตนเองของผู้ปฏิบัติในสถานประกอบการน้ันๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาด้านมลพิษที่จะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานชุมชนข้างเคียงและประชาชนทั่วไป ซึ่งการกําหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดังกล่าวนั้น  ราชการส่วนท้องถิ่นจําเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิชาการของนักวิชาการ
สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาขาสาธารณสุข  สาขาอนามัยส่ิงแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และอื่นๆ 
เพื่อร่วมกันกําหนด  โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและสภาวะทางสังคมของสังคมไทย
ด้วย  และเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือให้
ความเห็นด้วย 

3) อํานาจในการกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต 
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ตามบทบัญญัติมาตรา 33 วรรคสองกําหนดว่า “ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจ้า
พนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อ
สุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อกําหนดของท้องถิ่นตามมาตรา 32 (2) 
ก็ได้” ดังน้ัน เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขการปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการ
เพิ่มเติมจากที่ได้กําหนดในหลักเกณฑ์ทั่วไปได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของลักษณะของกิจการ
นั้นๆ เพื่อการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนซ่ึงหลักเกณฑ์ทั่วไปตามมาตรา 32 (2) มิได้
กําหนดไว้และมีผลให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับเงื่อนไขเฉพาะดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น หาก
ไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีความผิดตามกฎหมาย 

มาตรการข้างต้นนี้เป็นมาตรการที่กําหนดขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถกําหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปได้อย่างครอบคลุมลักษณะปัญหาของกิจการน้ันๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนได้ 

 
หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
การพิจารณากําหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) “ข้อความหรือคํา” ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กําหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฯที่เป็นคํากว้างนั้นราชการส่วนท้องถิ่นอาจจะกําหนดช่ือกิจการที่ต้องควบคุม
ในท้องถิ่นตนเป็น “คํากว้าง” หรือ “คําเฉพาะ” โดยไม่ขัดแย้งกับประกาศฯก็ได้เช่น “การเล้ียงสัตว์
บก” จะกําหนดเป็น “การเล้ียงโคกระบือ” ก็ได้ เป็นต้น  ทั้งนี้เมื่อกําหนดเป็นคําเฉพาะแล้วการเล้ียง
สัตว์อื่นๆ ที่มิได้กําหนดไว้ก็จะไม่มีผลบังคับในท้องถิ่นนั้น 

2) กรณีที่ชื่อกิจการฯมีหลายลักษณะ เช่น การต้ม การตาก การเผาเปลือกปู เปลือก
หอย เปลือกกุ้งฯ หมายถึง การประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็
นับว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการการเผาเปลือกหอยอย่างเดียว  เป็นต้น 

3) กรณีที่การประกอบกิจการใดเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายประเภท
กิจการให้พิจารณาอนุญาตดังนี้ 

ก. ถ้าการประกอบกิจการน้ันๆ มีความต่อเนื่องกันดําเนินการเพื่อผลิตภัณฑ์
เดียวกันหรือประเภทเดียวกัน โดยมีเจ้าของคนเดียวกันและมีสถานประกอบการอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน ให้พิจารณาออกใบอนุญาตสําหรับกิจการหลักเป็นใบเดียวรวม 

ข. ถ้าการประกอบกิจการนั้นๆ ไม่เกี่ยวเน่ืองกัน หรือมีกระบวนการผลิตที่แยกส่วน
กันชัดเจน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกัน ก็ให้พิจารณาออกใบอนุญาตกิจการตามประเภทกิจการที่
แยกกันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

1.3  กรณีกิจการที่มีการยกเว้น 
กรณีกิจการที่มีการยกเว้น ได้แก่ 

- การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนเพื่อการบริโภคไม่เข้าข่ายควบคุมและไม่ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ท้องถิ่นกําหนด 
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- ในสถานที่จําหน่ายอาหาร หมายถึง การผลิตอาหารประเภทนั้นในสถานที่
จําหน่ายอาหารตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่จะ
ถูกควบคุมด้านสุขลักษณะตามหมวด 8 

- การเร่ขายหรือการขายในตลาด หมายถึง มีการผลิตอาหารประเภทนั้นในปริมาณ
ที่มาก ณ บริเวณที่เร่ขายนั้น หรือ ณ จุดที่ขายของในตลาดได้รับการยกเว้น ไม่นับเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพแต่จะถูกควบคุมด้านสุขลักษณะตามหมวด 8 และหมวด 9 แล้วแต่กรณี 
 

ปัญหาการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายหลายฉบับ 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่  5/2538 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 ฉบับที่5 พ.ศ. 2550 รวม 3 ฉบับจํานวน 134 ประเภท  กิจการเป็น
กิจการที่มิได้มีข้อจํากัดเกี่ยวกับขนาดของกิจการซึ่งแตกต่างจากกฎหมายโรงงานที่กําหนดให้กิจการ
ที่มีขนาดเครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือมีคนงานต้ังแต่ 7 คนขึ้นไป เป็น “โรงงาน” ซึ่งต้องถูก
ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกรณีที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เข้าข่าย
เป็นโรงงานที่ทําการผลิตอาหารยังต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ด้วย 

ดังน้ันกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีขนาดเข้าข่าย  เป็นโรงงานและเป็นกิจการที่ทํา
การผลิตอาหารก็จะต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งแล้วแต่กรณี  ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และกฎหมายว่าด้วยอาหารด้วย 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ที่จะมี
ผลต่อการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย กล่าวคือ ได้มีการหารือจาก
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่
เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเรื่องน้ีได้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการสาธารณสุข
ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 โดยมีมติวินิจฉัยเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจะกําหนดเงื่อนไขของการอนุญาตการประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยให้ผู้ประกอบกิจการต้องใช้อาคาร และสถานที่ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นเงื่อนไขในการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้หรือไม่ 

ที่ประชุมมีมติให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องใช้
อาคารท่ีถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และต้องตั้งอยู่ในที่เหมาะสมตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขได้ 

ทั้งนี้เพราะที่ประชุมเห็นว่า 
(ก) วัตถุประสงค์ของการควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารเป็นการ

ควบคุมในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารและการใช้อาคารซึ่งเป็น
สุขลักษณะส่วนหน่ึงของการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนด้วย ส่วนกฎหมายว่าด้วยผัง
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เมืองมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมของชุมชนโดยส่วนรวม เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
เหตุเดือดร้อนรําคาญและมีทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสม 

(ข) การอนุญาตตามกฎหมายหนึ่งโดยขัดแย้งกับกฎหมายอีกฉบับหนึ่งย่อมเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 

(ค) เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีอํานาจในการควบคุมตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนี้ 
จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะอนุญาตให้เป็นการขัดแย้งกันเอง 

2) ในกรณีที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องขออนุญาตตามกฎหมายหลายฉบับ  
ที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบเช่นต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข และต้องขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานจะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร ที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติแนวทาง
ดังนี้ 

(ก) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งผู้แทนที่มีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตมาร่วมกัน
เป็นคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตที่เดียวพร้อมกัน (เช่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมี “ศูนย์บริการ
เพื่อการลงทุน” มีอํานาจพิจารณา หรือ 

(ข) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกัน เพื่อนําเอาเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายมา
ประกอบเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต เพื่อมิให้การอนุญาตของแต่ละหน่วยงานตอ้งขดัแยง้กนั
หรือ 

(ค) ให้แต่ละหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตกําหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตว่า หาก
การประกอบกิจการดังกล่าวขัดต่อกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องผู้อนุญาตมีสิทธิเพิกถอนใบอนุญาตน้ัน
ได้ 

3) กรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบว่ากิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพใดไม่มี
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้วจะ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติอย่างไร 

ที่ประชุมมีมติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการดังนี้ 
(ก) ให้แจ้งให้ผู้ประกอบการดังกล่าวดําเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย

การสาธารณสุขทันที 
(ข) หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่ากิจการน้ันไม่สมควรได้รับ

ใบอนุญาตด้วยเหตุผลด้านสุขลักษณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้แจ้งเรื่องไปยังกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมจังหวัดแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาทบทวนการอนุญาตใหม่ได้ 

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2545 ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
6 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 กําหนดว่า สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ใน
เขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมีผลใช้บังคับ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี  
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2. การจัดการเหตุรําคาญ 

เหตุรําคาญ หมายถึง เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
หรือมีผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังบทบัญญัติตามมาตรา 25 

“ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่
ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรําคาญ 

(1) แหล่งน้ํา ทางระบายน้ํา  ที่อาบนํ้า หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ใน
ทําเลที่ไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของที่มีการเททิ้งส่ิงใด เป็นเหตุให้มีกล่ิน
เหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหนะนําโรค หรือก่อให้เกิดความ
เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(2) การเล้ียงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรือ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(3) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการ
ระบายอากาศ การระบายนํ้า การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษ หรือมี แต่ไม่มีการ
ควบคุมให้ปราศจากกล่ินเหม็น หรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียง จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(4) การกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี ความร้อน ความส่ันสะเทือน ฝุ่น
ละออง เขม่า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(5) เหตุอื่นใดหรือรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
 
แผนภาพ 7.1 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
ที่มา ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข มปป. 
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ดังนั้น การกระทําใดๆ  ไม่ว่าจะเป็นการกระทําของบุคคล/กลุ่มบุคล/หน่วยงาน/สถาน

ประกอบการหรือโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ย่อม
ถือว่าเป็นการก่อเหตุรําคาญ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวาง
โทษ จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 74) 

 
สรุป เหตุรําคาญ หมายถึง เหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทํา ดังต่อไปนี้ 
- แหล่งนํ้า ทางระบายน้ํา ที่อาบน้ํา ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใดซ่ึงอยู่

ในทําเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม หรือหมักหมมส่ิงของ มีการเททิ้งส่ิงใดเป็นเหตุให้มีกล่ิน
เหม็นหรือละอองเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนําโรค หรือก่อให้เกิดความเส่ือม
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- การเล้ียงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดส่ิงปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการ
ควบคุมให้ปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

- การกระทําใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกล่ิน แสง รังสี เสียง ความร้อน ส่ิงมีพิษ ความ
ส่ันสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

 
 
อํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด สําหรับเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับ
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯกฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการระงับ 
ป้องกัน แก้ไข จัดการ รวมทั้งส่ังห้ามใช้สถานที่ที่ก่อปัญหาเหตุรําคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
มีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือเพื่อระงับ กําจัด และควบคุมเหตุรําคาญต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
- ออกคําส่ังห้ามผู้หน่ึงผู้ใดก่อเหตุรําคาญในที่สาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงบั

เหตุรําคาญด้วย  
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- ผู้หนึ่งผู้ใดดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา บรรดาถนนทางบก ทางน้ํา รางระบายน้ํา คู คลอง 
และสถานที่ต่างๆ  ในเขตของตนให้ปราศจากรําคาญ  

2. ตามมาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่สาธารณะให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 

- ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้บุคคลซ่ึงเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรําคาญ
นั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคําส่ัง และถ้าเหตุสมควรจะ
ให้กระทําโดยวิธีการใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิ
ให้มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคําส่ังได้ 
 - ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าไม่มีการปฏิบัติตามคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเหตุรําคาญที่เกิดขึ้น อาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระงับเหตุ
รําคาญนั้น อาจจัดการความจําเป็น เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญนั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซ่ึงเป็น
ต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดเหตุรําคาญต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการนั้น 

3. ตามมาตรา 28 ในกรณีที่เกิดเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจ 

- ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรําคาญภายในเวลา
อันสมควรตามที่ระบุไว้ในคําส่ัง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทําโดยวิธีใด เพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น 
หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในคําส่ังได้ 
 - ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจระงับเหตุรําคาญนั้นอาจจัดการตามความจําเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญ
เกิดขึ้นอีกและถ้าเหตุรําคาญเกิดขึ้นจากการกระทํา การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการ
นั้น 
 - ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรําคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิด
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดาํรงชีพ
ของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคําส่ังเป็นหนังสือ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้
หรือยินยอมให้บุคคลใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าได้มีการระงับเหตุรําคาญนั้นและก็ได้ 

 
 การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น 
 1. ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ กฎหมายตาม
มาตรา 27ให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นดังนี้ 

1.1 ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุ/เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดเหตุ 

รําคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร 
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1.2 ถ้าผู้ได้รับคําส่ังไม่ปฏิบัติตามคําส่ังและเหตุรําคาญนั้นอาจเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุข 

ภาพ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าระงับเหตุนั้น โดยผู้รับคําส่ังเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
2. ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นดังนี้ 

2.1 ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้บุคคลที่เป็นต้นเหตุ/เกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญภายในระยะเวลาอันสมควร 

2.2 ถ้าผู้ได้รับคําส่ังไม่ปฏิบัติตามคําส่ัง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าระงับเหตุ
รําคาญนั้นได้ และถ้าการนั้นเกิดจากการกระทําหรือการละเลยของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่
นั้น ผู้นั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย 

2.3 กรณีที่เหตุรําคาญนั้นอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังห้ามมิให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้น จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าได้ระงับ
เหตุรําคาญนั้นแล้ว 

 
ระบบการจัดการเหตุรําคาญ 
เหตุรําคาญมีนิยามกว้างขวางตามที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายอย่าง ก็สร้าง

หรือเป็นเหตุรําคาญได้ทั้งส้ิน หากทําให้เกิดความเส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ปัญหา
น้ําเสียจากน้ําทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหากลิ่นเหม็นจากสารเคมีระเหยใน
บรรยากาศ และปัญหาเสียงดัง เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจของประชาชน จนนําไปสู่การร้องเรียนผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยตรง ปัจจุบันหลายพื้นที่ยังไม่มีแนวทาง ระบบการจัดการปัญหา หรือ
มาตรฐานกลาง สําหรับการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมของประชาชน โดย
หน่วยราชการดังกล่าวจําเป็นต้องมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นเอกภาพ มีความชัดเจนในแนว
ทางการดําเนินงานต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา แนวทางในการจัดการ
เหตุรําคาญอย่างเป็นระบบและมีความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อ 
 ระบบการจัดการเหตุรําคาญ ประกอบด้วย  

1. มีการจัดการ  คือ การกําหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานจัดการเหตุรําคาญอย่าง
ชัดเจน มีบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง และผู้บริหารมีแนวนโยบาย ให้การสนับสนุน
การทํางานของเจ้าหน้าที่  

2. มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเหตุรําคาญ
โดยตรง เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ เช่น เทคนิคการตรวจเหตุรําคาญ  
การใช้กฎหมายควบคุมเหตุรําคาญ การไกล่เกล่ียข้อพิพาทกรณีเหตุรําคาญ เป็นต้น และการส่งเสริม
การเพิ่มทักษะและประสบการณ์ เช่น การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  เป็นต้น 
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3. มีระบบการทํางาน แบ่งเป็นระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนดังนี้ 
  3.1 ระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย ระบบรับเรื่องร้องเรียน ระบบสอบสวนเหตุ
รําคาญ และระบบการตรวจวิเคราะห์ 
  3.1.1 ระบบรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง การเปิดช่องทางในการรับแจ้งปัญหาเหตุ
รําคาญ โดยมีการกําหนดเป็นหน่วยงานหรือสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีเจ้าหน้าที่
สําหรับรองรับงานรับเรื่องร้องเรียน และมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อ ประสานงาน ติดตามความเคลื่อนไหวการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  1) องค์ประกอบของระบบรับเรื่องร้องเรียน คือ มีการจัดช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียน มีเอกสารแบบฟอร์มการทํางาน มีกระบวนการ
หรือขั้นตอนการทํางาน และมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2) ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน  
   (1) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ต้องคัดกรองเรื่องร้องเรียน เหตุรําคาญ โดย
พิจารณาจากการที่ไม่มีหน่วยงานอื่นเป็นหลักในการดําเนินงานและเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข 
   (2) หลังจากพิจารณาแล้ว ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียน เหตุรําคาญดังข้อ 1 
จริง ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน แล้วส่งต่อให้กับทีมสอบสวนเหตุรําคาญเพื่อ
เข้าสู่ระบบสอบสวนเหตุรําคาญ และส่งรายงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 
  3.1.2 ระบบสอบสวนเหตุรําคาญ หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด 
ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และผลการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบความจริงในเรื่อง
เหตุร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม และสามารถพิสูจน์ความจริงของเหตุ หรือที่มาของปัญหา 
รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
  1) องค์ประกอบของระบบสอบสวนเหตุรําคาญ 
   (1) กําหนดระยะเวลาการสอบสวนเหตุรําคาญ 
   (2) เจ้าหน้าที่และทีมงาน 
   (3) ขั้นตอนการสอบสวน 
   (4) เครื่องมือสอบสวนเหตุรําคาญ 
   (5) การเขียนรายงาน 
  2) ขั้นตอนการสอบสวนเหตุรําคาญ 
   (1) การเตรียมทีมก่อนลงไปสอบสวนเหตุรําคาญ 
   (2) ตรวจสอบข่าวการแพร่กระจายของปัญหา 
   (3) ตั้งนิยามผู้ได้รับปัญหาและค้นหาผู้มีปัญหาเพิ่มเติม 
   (4) วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
   (5) ตั้งสมมุติฐานของปัญหาเหตุรําคาญ 
   (6) ศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ 
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   (7) ศึกษาหรือสอบสวนเพิ่มเติม  
   (8)  สรุปผลให้คําแนะนําด้านการควบคุมปัญหาเหตุรําคาญ 
   (9) เขียนรายงาน 
   (10) ติดตามผลการควบคุมและป้องกันเหตุรําคาญ 
  3.1.3 ระบบการตรวจวิเคราะห์ หมายถึง  การประเมินสถานการณ์ เหตุการณ์
ของเหตุรําคาญ  โดยอาศัยหลักการแยกแยะความคิด ต้นเหตุ และองค์ประกอบของเหตุรําคาญ
ดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเช่ือมโยงของข้อมูลในภาพรวม และทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้  
  1) องค์ประกอบของระบบการตรวจวิเคราะห์ 
   (1) เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ 
   (2) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
   (3) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
   (4) ฐานข้อมูลหรือแหล่งตรวจวิเคราะห์ 
   (5) กฎหมายหรือมาตรฐาน 
  2) ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ 
   (1) การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ตามประเภทของปัญหา 
   (2) การลงพื้นที่เพื่อดําเนินการตรวจวินิจฉัยปัญหา เช่น การสํารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียน การสํารวจข้อมูลของผู้ถูกร้องเรียน และการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
สถานที่เกิดเหตุ 
   (3) การกําหนดจุดติดตั้ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือจุดเก็บตัวอย่างซึ่ง
แตกต่างกัน แล้วแต่ปัญหาที่เกิด เช่น การตรวจวัดระดับเสียง การตรวจวัดฝุ่นละออง การตรวจวัด
คุณภาพน้ํา และการตรวจวัดกล่ิน  
  3.2 ระบบสนับสนุนประกอบด้วย ระบบป้องกันเหตุรําคาญ ระบบพัฒนา
กระบวนการ และระบบเฝ้าระวังเหตุรําคาญ 
  3.2.1 ระบบป้องกันเหตุรําคาญประกอบด้วย การออกข้อกําหนดท้องถิ่น การ
ควบคุมสถานประกอบกิจการ การตรวจแนะนํา และการส่ือสารสาธารณะ  
  1) การออกข้อกําหนดท้องถิ่นเพื่อควบคุมกิจการไม่ให้เกิดเหตุรําคาญ เจ้าหน้าที่
ต้องมีข้อมูล ดังนี้ 
   (1) สถานการณ์เหตุรําคาญ และกิจการฯในพื้นที่ โดยให้จัดลําดับ
ความสําคัญปัญหาที่จะควบคุม 
   (2) องค์ความรู้ทางวิชาการ ที่สามารถกําหนดแนวทางการควบคุม
ปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม 
   (3) ขั้นตอนตามกฎหมาย ที่เจ้าหน้าที่สามารถนําไปใช้ในการปฏิบตัิงาน 
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  2) การควบคุมสถานประกอบกิจการ หมายถึง  การกํากับ  ดูแล  ติดตามการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานของ
สถานประกอบกิจการและมีมาตรการในการควบคุมการดําเนินกิจการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเหตุรําคาญหรือปัญหามลพิษต่างๆ  อันอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสถานประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ  การควบคุมสถานประกอบกิจการสามารถดําเนินการได้ ดังนี้ 
   (1) การกําหนดมาตรการ หรือแนวทางในการประกอบกิจการให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดท้องถิ่น (ถ้ามีแล้ว) แต่หากยังไม่มี ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2545 
(การใช้เงื่อนไขการต่อใบอนุญาต) 
   (2) จัดทําทะเบียนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่ 
  3) การตรวจแนะนํา หมายถึง การติดตามการดําเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ของสถานประกอบกิจการหลังจากการให้ใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ด้วยการเข้าไปสุ่มตรวจและให้ข้อแนะนํากับผู้ประกอบกิจการเม่ือพบว่าไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน หรือปฏิบัติงานได้ไม่ถูกต้องอันจะส่งผลให้ไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนที่กําหนดไว้  ดังนี้ 
   (1) ต้องมีการคัดเลือกกิจการที่ต้องการตรวจแนะนํา 
   (2) จัดทําโครงการสําหรับการตรวจแนะนําแนวทางการประกอบการให้
ถูกต้อง 
   (3) ต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
   (4) ตรวจตามข้อกําหนดท้องถิ่น หรือเกณฑ์ด้านวิชาการที่กําหนดขึ้น 
   (5) มีแบบการตรวจเพื่อช่วยให้ทํางานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ระบบพัฒนากระบวนงาน  หมายถึง  ความสัมพันธ์เช่ือมโยง ที่มีแบบแผน 
ขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีการออกแบบไว้ล่วงหน้า 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ 
  1) องค์ประกอบของระบบพัฒนากระบวนงาน ประกอบด้วย 
   (1) มีขอบเขตของการจัดทํากระบวนงาน 
   (2) มีคณะทํางาน/คณะกรรมการ 
   (3) มีโครงสร้างและขั้นตอนของกระบวนงานที่ชัดเจน 
  2) ขั้นตอนการพัฒนากระบวนงาน 
   1) การกําหนดขอบเขตของกระบวนงาน เช่น เหตุรําคาญ การควบคุม
กิจการ การออกข้อกําหนดท้องถิ่น เป็นต้น 
   2) การแต่งตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ 
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   3) การประชุมระดมความคิดเห็นในการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 
   4) การนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ไปใช้ในพื้นที่ 
   5) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2.3 ระบบเฝ้าระวังเหตุรําคาญ หมายถึง การติดตาม การเฝ้าคุมส่ิงคุกคาม และ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากเหตุรําคาญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล และการรายงานช้ีประเด็นความเส่ียง เพื่อเป็นแนวทางใน
การกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 
  1) องค์ประกอบของระบบเฝ้าระวังเหตุรําคาญ 
   (1) นโยบายผู้บริหาร 
   (2) โครงสร้างการปฏิบัติงาน 
   (3) กําหนดรูปแบบของการเฝ้าระวังเหตุรําคาญ 
   (4) พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าระวัง 
  2) ขั้นตอนของการเฝ้าระวังเหตุรําคาญ 
   (1) ขั้นตอนการพัฒนา 

- กําหนดนโยบาย/พันธกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุ
รําคาญ 
- กําหนดทีมงานหรือผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน และหน่วยงาน
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
- การจัดทํามาตรฐานข้อมูลเหตุรําคาญในพื้นที่รับผิดชอบ การสํารวจ
ข้อมูลเหตุรําคาญประจําเดือน และประจําปี โดยมีรูปแบบการรายงาน
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- กําหนดเป้าหมาย หรือประเภทเหตุรําคาญที่ตอ้งการเฝ้าระวังในพื้นที่ 

   (2) ขั้นตอนการเฝ้าระวัง 
   - การรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ด้านเหตุรําคาญ และส่ิงคุกคาม 
   - การวิเคราะห์ แปลผลข้อมูล และประเมินสถานการณ์  
   - การจัดทํารายงานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

- การกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา  
ตัวชี้วัดระบบการจัดการเหตุรําคาญมี 3 องค์ประกอบ คือ 

 1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
ตัวชี้วัด : 1 มีทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเหตุรําคาญ 
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   2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการ
เหตุรําคาญ 
 2 มีการจัดการ 

ตัวชี้วัด : 1 มีโครงสร้างความรับผิดชอบงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม และการจัดการเหตุ
รําคาญ 
  2 มีระบบการบริหารงานที่ตรวจสอบได้ 

3  มีระบบงาน 
 3.1 ระบบรับเรื่องร้องทุกข์   

ตัวชี้วัด : 1 มีกระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนกระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนที่สามารถช้ีแจงได้ 
  2 มีบุคลากรรับเรื่องร้องเรียน และมีแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน  
  3 มีทะเบียนสถิติเหตุรําคาญประจําเดือน 

3.2 ระบบการป้องกันเหตุรําคาญ ประกอบด้วย การพัฒนาข้อกําหนดท้องถิ่น การควบคุม
กิจการก่อนออกใบอนุญาต และการส่ือสารสาธารณะ  
ตัวชี้วัด : 1 มีทะเบียนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจําเดือน    

   2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม และกฎหมาย
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
 
 เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เก็บข้อมูลทั้งด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสภาพภูมิประเทศ พื้นที่
ข้างเคียง และสภาพปัญหาโดยรอบทั้งภายในสถานที่ถูกร้องเรียน และบ้านผู้ร้องเรียน โดยมีการ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด หากมีการเก็บตัวอย่างทางส่ิงแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ต้องศึกษาการเก็บรักษาสภาพตัวอย่างอย่างดี จากน้ันจึงนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และแปลผล 
โดยเทียบเคียงตามมาตรฐานของกฎหมาย ต้องชี้ให้เห็นว่าเหตุร้องเรียนที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุรําคาญ
จริงหรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องพิจารณาประเด็นดังนี้ 
 1) กรณีเหตุร้องเรียน ไม่เป็นเหตุรําคาญ ให้ทําการยุติเรื่อง โดยประสานไปยังผู้
ร้องเรียนเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากไม่ทราบชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนที่แน่ชัด 
ให้ทําการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบดังกล่าวผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือหนังสือพิมพ์ชุมชน เป็นต้น 
 2) กรณีเหตุร้องเรียน เป็นเหตุรําคาญ ให้พิจารณาว่า ผู้กอ่เหตุหรอืแหล่งที่กอ่ให้เกิด
เหตรุําคาญ จัดเป็นกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข หรือไม ่
 กรณีที่ 1 เป็นเหตุรําคาญที่ไม่ใช่เกิดจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้เจ้าหน้าที่ทํา
การออกคําส่ังทางปกครอง เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดําเนินการแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยให้ทําการตรวจติดตามการปฏิบัติตามคําส่ังของผู้ก่อเหตุด้วย กล่าวคือ หากผู้ก่อเหตุ
ปฏิบัติตามคําส่ังทางปกครอง และสามารถแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญได้ ให้ทําการยุติเรื่อง แจ้งผู้
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ร้องเรียน และหากไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทําการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ 
 กรณีที ่2 เป็นเหตุราํคาญทีเ่กดิจากกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใหเ้จา้หนา้ที่
พิจารณาวา่ กจิการฯ ทีก่อ่เหตุดังกล่าว ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบกจิการ หรือไมไ่ดร้ับใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการ ดงันี ้

1) กรณีผู้กอ่เหตุไมไ่ด้รับใบอนญุาตประกอบกิจการฯ เจ้าหน้าที่สามารถดาํเนนิคดี
กับผู้กอ่เหตุได้  

2) กรณีผู้ก่อเหตุได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่
ดําเนินการ ออกคําแนะนํา ตามแบบตัวอย่างตรวจแนะนําของเจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 เพื่อให้ผู้ก่อเหตุแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญ 
ภายในระยะที่กําหนด มีรายละเอียดดังนี้ 

 ก. หากผู้ก่อเหตุดําเนินการแก้ไขเหตุรําคาญ ตามคําแนะนํา ภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
 ให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจติดตาม หากปรับปรุงผ่าน เหตุรําคาญยุติ  ให้ทําการยุติเรื่อง 
แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน กรณีไม่ทราบชื่อ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทําการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาไปยังประชาชนทั่วไป โดยผ่านทางส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ หากปรับปรุงไม่ผ่าน 
ให้เจ้าหน้าที่ออกคําส่ังทางปกครอง เพื่อให้ผู้ก่อเหตุทําการปรับปรุง แก้ไขปัญหาเหตุรําคาญภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด เมื่อผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคําส่ังดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ ดําเนินการตรวจติดตาม 
หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคําส่ัง และทําให้เหตุรําคาญยุติ ให้ทําการยุติเรื่อง แจ้งผลไปยังผู้ร้องเรียน 
กรณีไม่ทราบช่ือ ที่อยู่ผู้ร้องเรียน ให้ทําการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาไปยัง
ประชาชนทั่วไป โดยผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ แต่หากผู้ก่อเหตุ ปฏิบัติไม่ผ่านตามคําส่ัง
กําหนด และเหตุรําคาญยังไม่ยุติ ให้เจ้าหน้าที่ ดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้ตามกฎหมาย 

ข. หากผู้กอ่เหตุไม่ดําเนินการแก้ไขเหตุรําคาญ ตามคําแนะนําของเจา้หน้าที่ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด  

ใหเ้จ้าหน้าที่ออกคําส่ังทางปกครอง เพือ่ให้ปรับปรงุ แก้ไขปัญหา เมือ่ผู้กอ่เหตุปฏิบัติ
ตามคําส่ังดงักล่าว ใหเ้จา้หน้าที ่ดําเนินการตรวจติดตาม หากผู้ก่อเหตุปฏิบัติตามคําส่ัง ทําใหเ้หตุ
รําคาญยุต ิให้ยตุิเรือ่ง แจง้ผู้ร้องเรยีน กรณีไมท่ราบช่ือ ทีอ่ยู่ผู้รอ้งเรียน ให้ทาํการประชาสัมพนัธ์ผล
การดาํเนนิการแก้ไขปัญหาไปยงัประชาชนทัว่ไป โดยผ่านทางส่ือประชาสัมพนัธป์ระเภทต่าง ๆแต่
หากปฏิบัติไม่ผ่านตามคําส่ังที่กาํหนดและเหตุรําคาญยงัไมยุ่ติ ให้เจ้าหน้าที่ ดาํเนินคดีกบัผู้ก่อเหตุได้
ตามกฎหมาย 

การจัดการ หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ และการ
ควบคุม ความพยายามของสมาชิกองค์กรและการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ที่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร
กําหนดไว้ (สํานักอนามัยส่ิงแวดล้อม  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 2556) 
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มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเหตุรําคาญทางด้านสาธารณสุขที่มีการร้องเรียน
ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  เทศบาลเมืองและศูนย์ดํารงธรรมระหว่างปี  พ.ศ. 2545-2547 ใน
พื้นที่เขต 2 จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่  พิษณุโลก  สุโขทัย  อุตรดิตถ์ ตากและเพชรบูรณ์ รวม
หน่วยงาน จํานวน 13 แห่ง บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญจากรายงานผลการบันทึกข้อ
ร้องเรียนและบันทึกการตรวจสอบของหน่วยงานลงในแบบเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนเหตุรําคาญ 

จากรายงานผลการประเมินสถานการณ์เหตุรําคาญทีม่กีารรอ้งเรยีนทีสํ่านกังานสาธารณสุข
จังหวัดและเทศบาลเมือง ระหว่างปี  พ.ศ. 2545-2547 ในพื้นที่เขต 2 จํานวน 5 จังหวัด  รวม
หน่วยงานจํานวน 12 แห่งพบว่า มีสถิติการร้องเรียน จํานวน 661 เรื่อง (ยกเว้นที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  เนื่องจากว่าให้อํานาจของอําเภอในการแก้ไขปัญหา  ส่วนศูนย์ดํารง
ธรรมประจําจังหวัดนั้น เหตุรําคาญทางสาธารณสุขที่มีการร้องเรียน  ทางศูนย์ดํารงธรรม จะให้
อํานาจแก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ในการแก้ไขปัญหา)   

จากรายงานข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการที่มีการร้องเรียน พบว่า สถิติการร้องเรียน 
มีแนวโน้มข้อร้องเรียนเหตุรําคาญเพิ่มขึ้น โดยเป็นกิจการอื่นๆ จํานวน 358  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54   
และเป็นสถานประกอบการที่อยู่ในประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 303  เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 46   

จากรายงานข้อมูลประเภทของปัญหาที่มีการร้องเรียน  พบว่า สถิติการร้องเรียน มี
แนวโน้มข้อร้องเรียนเหตุรําคาญเพ่ิมขึ้นโดยกล่ินเหม็นเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด คือ 207 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือปัญหาเรื่องน้ําเสีย จาํนวน 100  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15  และ
มาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเหตุรําคาญที่มีการร้องเรียนที่เจ้าพนักงานออกคําส่ังให้แก้ไข
ปรับปรุงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมของกระบวนการผลิตและอาชีวอนามัยเป็นมาตรการที่มีการใช้มาก
ที่สุด คือ 462 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71  โดยในจํานวนน้ีร้อยละ 18  เป็นมาตรการปรับปรุงแก้ไข
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดวางและขนถ่ายส่ิงของและความสะอาดของสถานประกอบการ  
และพบว่าไม่เป็นจริงตามข้อร้องเรียนถึง 42 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 7 
 
3. การรองรับภัยฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ภัยพิบัติต่างๆ ที่กําลังเกิดขึ้นมีความบ่อยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้น ภูมิปัญญาในการลดความ
เส่ียง จะมีวิธีการเตรียมตนเองและเตรียมชุมชนให้มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยพิบัติโดยได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็ไม่อาจที่จะลดความเส่ียงและบรรเทา
ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กรณีเฮอร์ริเคนแคทรีนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี  พ.ศ. 2548 และอุทกภัยในประเทศไทย ปี  พ.ศ. 2554 ทั้งสองกรณีถึงแม้จะมี
เทคโนโลยีการเตือนภัยพิบัติที่ทันสมัย แต่การส่ือสารเรื่องภัยพิบัติที่ไม่ชัดเจนและการประเมินความ
เส่ียงจากภัยพิบัติที่ผิดพลาด ทําให้เกิดหายนะภัยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของประเทศทั้งสอง 
รวมทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ  ยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถพยากรณ์การเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ เช่น 
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แผ่นดินไหวนอกชายฝ่ังแปซิฟิกโทโฮะกุและคล่ืนสึนามิในประเทศญี่ปุ่นในปี  พ.ศ. 2554 การเตือน
ภัยทําได้หลังจากที่เหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้ว 

สถานการณ์สาธารณภัย ภัยฉุกเฉินและภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นอุทกภัยดินโคลนถล่ม
แผ่นดินไหวพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ภัยพิบัติดังกล่าวมีปัจจัยหลักมา
จากการกระทําของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง และภาคอุตสาหกรรมที่ทําลายส่ิงแวดล้อม เป็นสาเหตุที่ทําให้โลกมีการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เกิดสภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด หนาวจัด หรือเกิดฝนตกปริมาณมากจนส่งผล
ให้เกิดนํ้าท่วมหนัก และแผ่นดินถล่มประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ. 2550 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อํานวยการท้องถิ่นและมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการจังหวัด 
และผู้อํานวยการอําเภอตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้น (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา) 
เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการท้องถิ่น รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตท้องถิ่นของตน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อํานวยการท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย (มาตรา 20) 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทํางานร่วมกันกับสํานักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย และนํากระบวนการด้านการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัยไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความพร้อม
ด้านการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
อนามัยส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตั้งแต่
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การสํารองวัสดุ อุปกรณ์ 
และเคมีภัณฑ์รองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การทําระเบียนหรือทําเนียบภาคีเครือข่าย การ
รวบรวมและศึกษาข้อมูล การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย การจัดทําแผน การซ้อมแผนฯ การจัดตั้งศูนย์อํานวยการ
เฉพาะกิจหรือหน่วยปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ การสํารวจและบันทึกภาพ การวิเคราะห์
สถานการณ์ สรุปรวบรวม จัดทําคําแนะนําทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับภาคี/เครือข่าย การ
พิจารณาความสามารถในการดําเนินการ การทําหนังสือราชการประสานขอการสนบัสนนุจากจงัหวดั 
ส่วนกลาง การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสรุปผลการดําเนินงานและจัดเก็บรวบรวมทํา
ฐานข้อมูล รายงานผู้บริหารตามลําดับ/แจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่ ส่งต่อกระบวนการเฝ้าระวัง 
และขั้นตอนสุดท้ายคือ การฟื้นฟูสภาพ กรมอนามัย (2556) ได้นิยามคําสําคัญไว้ในคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม  

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ดังนี้ 
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1. สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง ภัยอันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ 
หรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
ร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ 

2. ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง ภาวะที่ทําให้เกิดผลกระทบทาง
สุขภาพที่มีความรุนแรง (Seriousness of the public health impact) ทําให้เกิดการป่วย และการ
ตายจํานวนมาก เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน (Unusual or unexpected nature 
of the event) เช่น โรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา และโรคที่ไม่เคยพบมาก่อน มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น 
(Potential for the event to spread) และอาจต้องมีการจํากัด การเคลื่อนย้ายที่ของผู้คนหรือ
สินค้า (The risk that restrictions to travel or trade) เช่น โรคติดต่อจากสัตว์หรือมีการติดต่อได้
ง่ายจากการเดินทาง 

3. วาตภัย (Windstorm) หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง นับเป็นภัย
ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระดับหนึ่ง ถึงแม้ความถี่
ของการเกิดวาตภัยจะลดลง แต่มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นโดย
ลําดับ 

4. อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากนํ้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ําท่วม 
น้ําป่า หรืออื่นๆ โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งทําให้เกิด
แผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีกําลังแรง ร่องความกดอากาศต่ํากําลัง
แรง อากาศแปรปรวน น้ําทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนพัง เป็นต้น 

5. แผ่นดินไหว (Earthquake) เป็นปรากฏการณ์การส่ันสะเทือนหรือเขย่าของ
พื้นผิวโลก สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวน้ันส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ 

6. ภัยแล้ง (Drought) หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝน
น้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
กว้าง  

7. แผ่นดินถล่ม (Land slide) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหนึ่ง ที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เนื่องจากขาด
ความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกล่าว ทําให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก และ
เกิดการเคล่ือนตัวขององค์ประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา 

8. อัคคีภัย หมายถึง ภยันอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทําให้เกิดการ
ติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้า
การลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามาก 

9. โรคระบาด (Epidemic) ภัยอันเกิดการระบาดของโรค เช่น โรคเอดส์ (HIV) โรคติด
เชื้อระบบทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARs) โรค
ไข้หวัดนก (Bird Flu) โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) เป็นต้น 
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 การทบทวนหรือศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการเกิดเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/
ภัยพิบัติจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบัน โดยพิจารณาศึกษาสถานการณ์ที่มี
รูปแบบใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่กําลังประสบในพื้นที่ มีความครอบคลุมของข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกสถานการณ์ รวมถึงข้อมูลจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ 
ความรุนแรงการป้องกัน และแนวทางฟื้นฟู ที่อาจจะนํามาปรับใช้กับการดําเนินงานพื้นที่ได้ 

การจัดการภัยพิบัติควรเริ่มจากการประสานข้อมูลในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้าให้ถูกต้อง
ทันเวลา สถานการณ์ โดยเน้นพื้นที่ที่ประสบภัยบ่อยครั้ง เช่น กรณีเกิดอุทกภัย ควรมีการศึกษา
ข้อมูลด้านการสุขาภิบาลนํ้าดื่ม-น้ําใช้  ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ด้านการจัดการส่ิงปฏิกูล ด้านการ
จัดการขยะมูลฝอย ด้านการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนําโรค ด้านการจัดการนํ้าเสีย ด้านการ
สุขาภิบาลที่พักอาศัยชั่วคราว/จุดอพยพ เป็นต้น 

กรณีเกิดโรคระบาด ควรมีการศึกษาข้อมูลด้านระบุนิยามโรค ระดับภูมิต้านทาน ระดับ
ความรุนแรงของโรคระบาด ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด ระดับอัตราป่วย-ตาย การสุขาภิบาลนํ้าดื่ม-น้ํา
ใช้ การสุขาภิบาลอาหาร การจัดการส่ิงปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอย การควบคุมสัตว์และแมลง
พาหะนําโรค  การจัดการน้ําเสีย เป็นต้น 

 การจัดทําแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การทบทวนแผนที่มีอยู่เดิม (Review of existing plan) การทบทวนแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ เพื่อหลีกเล่ียง
ความซ้ําซ้อน และลดเวลาในการหาข้อมูลบางส่วน รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตท้องที่ กับแผนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การทบทวนแผนจะเกิด
ประโยชน์ในการพิจารณาว่า แผนที่จะปรับปรุงใหม่ มีข้อดีกว่าแผนเดิมในด้านใดบ้างและข้อมูลที่
เพิ่มเติมคืออะไร เพื่อจะได้กําหนดแผนฉบับใหม่ให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวโน้มของภัยพิบัติ ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การวิเคราะห์ความเส่ียงอันตราย (Hazards analysis) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
อันตราย ถือเป็นขั้นตอนสําคัญขั้นตอนแรกในการจัดทําแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตท้องที่ ซึ่ง
จะต้องอาศัยการรวบรวมสถิติข้อมูลในพื้นที่ทั้งด้านกายภาพและด้านสังคมมาวิเคราะห์และประเมิน
หาระดับและโอกาสของความเส่ียงภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตท้องที่ และจัดเรียงลําดับความเส่ียงภัยแตล่ะ
ชนิด 

3) การประเมินความสามารถขององค์กร (Capability assessment) การวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียงภัย จะทําให้ทราบถึงสถานการณ์ของพ้ืนที่ว่ามีโอกาสได้รับอันตรายจากภัยแต่ละ
ชนิดมากน้อยเพียงใด แต่การจัดการภัยพิบัติได้จะต้องมีข้อมูลที่จําเป็นต่อการวางแผนในข้ันต่อไป 
ได้แก่ 

- ข้อมูลพื้นฐาน เช่น สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจ โรงพยาบาล หน่วยราชการพร้อมทั้ง
ชื่อหน่วยงานที่มีอํานาจในการตัดสินใจ กําลังพล สถานที่ และวิธีการติดต่อข้อมูลบุคคล เช่น รายช่ือ
ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลสําคัญ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก 
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รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุก รถโดยสาร อุปกรณ์ช่วยหายใจฯลฯ มีอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรใดจํานวน
เท่าใด สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้อย่างไร ใครเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจ แผนที่ภาพรวมและ
เฉพาะส่วน แผนที่พื้นที่เส่ียงภัย แผนที่ตั้งจุดอันตราย แผนที่เส้นทางอพยพ แผนที่รับการอพยพ 

- ข้อมูลสถานที่สําคัญ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ํา โรงงานอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ 
สถานีขนส่ง ชุมสายโทรศัพท์ โรงพยาบาล สนามบินพาณิชย์ สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงผลิต
น้ําประปา เป็นต้น 

- ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่สําคัญ เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่อกําหนดเส้นทาง
ส่งกําลังบํารุง เส้นทางอพยพ หรือเส้นทางฉุกเฉินข้อมูลที่ได้รวบรวมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กร ว่ามีความพร้อมรับมือกับความเส่ียงภัยที่ได้ประเมินไว้มาก
น้อยเพียงใด และเป็นประโยชน์ในการส่ังการของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
ของท้องถิ่น 

4) การจัดทําร่างแผนหลังจากที่ได้มีการทบทวนแผนเดิมที่มีอยู่และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กําหนดวิเคราะห์ชนิดของภัยและโอกาสที่จะเกิดในพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ง
เป็นการประเมินความสามารถขององค์กรในพื้นที่แล้ว จะสามารถจัดทําร่างแผนป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในเขตพื้นที่ได้อย่างไรก็ตาม การจัดทําแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดังกล่าวนั้น จะต้องระลึกไว้
เสมอว่า ทําอย่างไรจึงจะทําให้ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมที่ดี เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
ปลอดภัย ภายใต้ความเส่ียงอันตรายจากสาธารณภัยประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ 

ความพร้อมในเตรียมการป้องกัน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยควร
ที่จะมีการกําหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมกรณีฉุกเฉิน/สาธารณภัย 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและ
ประชาชนมีความเข้าใจหลักการขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติสามารถจัดการสาธารณภัยได้อย่าง
ทันท่วงทีที่มีภัยเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบ้ืองต้นเมื่อ
เกิดสาธารณภัยโดยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฯ  5 ขั้นตอน ดังนี้  

- การเตรียมการ ได้แก่ การจัดทําแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
จัดทําคําส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และกําหนดงบประมาณสําหรับการเตรียมการ
ฝึกซ้อมแผนฯ 

-  ประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจ 
-  ทดสอบภาคทฤษฎี เป็นการทดสอบการวางแผน การอํานวยการ ควบคุม ส่ังการและ

การประสานงานของหน่วยปฏิบัติตามแผน โดยอาจสมมติสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ขึ้นเป็น
กรณีศึกษา หลังจากนั้นจะเป็นการประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี 

- ฝึกภาคปฏิบัติจริงประกอบด้วยการฝึกจริงในพื้นที่จริงและการประเมินผลการปฏิบัติ 
- การจัดนิทรรศการ โดยการเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ร่วมจัดนิทรรศการ จะเป็น 
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การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และจัดทําเอกสาร ส่ิงตีพิมพ์ ภาพพิมพ์ หรือวีดิทัศน์ ฯลฯ 
ประกอบการฝึกซ้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติทั้ง
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังจากที่ภัยผ่านพ้นไปแล้ว 

การจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ/หน่วยปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ  
การจัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ/หน่วยปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ซึ่งมีเจ้า

พนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ (Special Response Team/SRT) 
หรือเจ้าหน้าที่จากทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ เร็ว (Surveillance and Rapid Response 
Team/SRRT) ที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้รับมอบหมายตามภารกิจในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉิน/สา
ธารณภัย/ภัยพิบัติ 

การสํารวจ และบันทึกภาพ 
 เจ้าหน้าที่ต้องมีการสํารวจ และบันทึกภาพ สถานการณ์ สภาพปัญหาด้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อม ส้วม น้ํา อาหาร ที่อยู่อาศัย สถานที่ในชุมชน เช่น แหล่งน้ําในชุมชน วัด/มัสยิด ประปา
หมู่บ้าน สถานศึกษา กองขยะ สถานบันเทิง ตลาดสด โรงพยาบาล ร้านอาหาร สถานีขนส่งทางบก/
น้ํา แพปลา โรงนํ้าแข็ง และอื่นๆ ที่เป็นพื้นที่ประสบภัยที่มีผลต่อสุขลักษณะและสุขภาพของ
ผู้ประสบภัย 

การวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปรวบรวม รวมทั้งจัดทําคําแนะนําทางวิชาการ  
 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ได้จากการสํารวจเบื้องต้น เช่น 

สภาพความเสียหายของแหล่งน้ํา แหล่งสาธารณูปโภค ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมของ
ประชาชน และสภาพปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยรอบ พื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉิน/สา
ธารณภัย/ภัยพิบัติ หากมีการเก็บตัวอย่างทางส่ิงแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่ต้องมีการศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างด้วย จากน้ันจึงนําข้อมูลที่ได้จากทุกส่วนมาศึกษามา
วิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหา โดยทําการสรุปบทเรียน หรือนําข้อมูลจากการสํารวจใน
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันในอดีต และจากมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาเทียบเคียงรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ต้องจัดทํารายงานสรุป และคําแนะนําทางวิชาการจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ และปัญหาในเบ้ืองต้น โดยให้มีการร่วมประชุม เสนอแนะ แลกเปล่ียนประสบการณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จากทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคและจากมาตรฐานทางวิชาการที่ศึกษาในภาพรวม 
เพื่อพิจารณาแนวทางในการดําเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป 

การประสานความร่วมมือกับภาคี/เครือข่าย 
 เจ้าหน้าที่ต้องมีการประสานความร่วมมือกับภาคี/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ 

เพื่อการสนับสนุนด้านการดําเนินงานทั้งในส่วนของข้อมูลทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ และ
งบประมาณที่ภาคี/เครือข่ายมีความสามารถในการสนับสนุนได้ 

การพิจารณาความสามารถในการดําเนินการ  
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 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องมีการพิจารณา ประเมินสถานการณ์ หรือตัดสินใจให้ได้ว่าหน่วยงาน 
มีศักยภาพในการดําเนินงานหรือไม่ โดยพิจารณาหรือประเมินระดับความรุนแรงของภัย และความ
พร้อมขององค์ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่ และความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุน 

การทําหนังสือราชการประสานขอการสนับสนุนจากจังหวัด/ส่วนกลาง  
 กรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาหรือประเมินความสามารถในการดําเนินการของพื้นที่แล้วพบว่า 

พื้นที่ไม่มีความสามารถในการดําเนินการจัดการเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัยได้ ให้จัดทําหนังสือราชการ
ประสานของการสนับสนุนจากจังหวัดหรือส่วนกลางในระดับสูงต่อไป 

การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 กรณีที่พื้นที่มีศักยภาพในการดําเนินงานได้เองที่ให้มีการสนับสนุนลงในพื้นที่ได้ทันที โดย

ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น ให้คําปรึกษา คําแนะนํา เป็นวิทยากร สร้างครู ก. (อาสาสมัคร อป
พร. อสม. เป็นต้น) ฯลฯและการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ และคู่มือ 

ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ หรือหน่วยบริการแจกจ่ายน้ําแก่ประชาชนในพื้นที่/จุดอพยพใน
พื้นที่ ดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ หรือหน่วยบริการด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ประชาชน
ในพื้นที่/จุดอพยพในพื้นที่ ดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ การแจกจ่ายชุดอาหารที่
เพียงพอและทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย/จุดอพยพ  

การสรุปผลการดําเนินงาน และจัดเก็บรวบรวมทําฐานข้อมูล  
 หลังการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/ภัยพิบัติแล้ว เจ้าหน้าที่ 

ควรจัดทําสรุปผลการดําเนินการ เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารตามลําดับ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทําเป็นฐานข้อมูล และนําข้อมูลที่ได้แจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ 

รายงานผู้บริหารตามลําดับและแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่  
 เจ้าหน้าที่ดําเนินการรวบรวมรายงาน ข้อมูลความเสียหาย และการช่วยเหลือ พร้อมทั้ง

สรุปเหตุการณ์และสถานการณ์เสนอรายงานผู้บริหารและแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หลังจากจัดเก็บข้อมูลจากการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ได้สามารถนํามาเก็บรวบรวม 
วิเคราะห์ แปลผล และเผยแพร่ ซึ่งอยู่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย
ได้ 

การฟื้นฟูสภาพ  
 การฟื้นฟูสภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 
 1) การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่  โดยการสํารวจความเสียหาย และความ

ต้องการด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัย จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นเข้า
ไปยังพื้นที่โดยเร่งด่วน เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้ได้เรียบร้อยทั่วถึง และรายงานขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติม หากส่ิงของที่จัดเตรียมไม่เพียงพอ ตลอดจนประสานงานขอรับการสนับสนุน
เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและนอก
พื้นที่  เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเช้ือและปรสิต โรคฉ่ี
หนู โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น รวมทั้งดําเนินการกําจัดของเสียต่างๆและพาหะนํา
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โรค ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ และ
หลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยจัดให้มีบริการรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยเบ้ืองต้น เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก ณ สถานที่ประสบภัย จัดการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือของทางราชการ
ต่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 

 
 

สรุป 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่คุ้มครองด้านสุขลักษณะและ
การอนามัยส่ิงแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมซ่ึงครอบคลุมทั้งกิจกรรม การกระทําทุกอย่าง 
และกิจการประเภทต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ตั้งแต่
ระดับชาวบ้าน ครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อันได้แก่ หาบ-เร่ แผงลอย 
สถานที่จําหน่ายอาหาร ตลาด และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทต่างๆ รวมถึงการเล้ียง
หรือปล่อยสัตว์โดยปัจจุบันกฎหมายได้ให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ในการออกข้อกําหนด
ท้องถิ่นใช้บังคับในเขตท้องถิ่นน้ัน ๆ และให้อํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลโดยการ
ออกคําส่ังให้ปรับปรุง แก้ไขการอนุญาต หรือไม่อนุญาต การส่ังพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
รวมทั้ง การเปรียบเทียบคดีและยังกําหนดให้มี “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” เป็นเจ้าพนักงานสาย
วิชาการที่มีอํานาจในการตรวจตรา ให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการวินิจฉัย ส่ัง
การ หรือออกคําส่ัง รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกําหนด พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ต่อไป 

การใช้ทรัพยากรจํานวนมากเพื่อการดํารงชีพของมนุษย์จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดย
ส่วนรวมในเชิงระบบนิเวศวิทยาแล้วในกระบวนการผลิตต่างๆ ยังก่อให้เกิดมลพิษหรือส่ิงที่ทําให้เกิด
โรคอีกด้วยซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ไม่อาจปฏิเสธจากกระบวนการผลิตทุกๆ ผลิตภัณฑ์มลพิษหรือส่ิงที่
ทําให้เกิดโรคดังกล่าว จึงเป็นส่ิงแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและการดํารงชีพโดยตรงของ
มนุษย์และยังมีผลต่อระบบนิเวศน์อีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้การบังคับให้การประกอบกิจการต่างๆ ต้องปฏิบัติให้ต้องด้วยสุขลักษณะหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ เพื่อการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย  จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับสังคมซ่ึงก็คือการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของ
มนุษย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมทั้งผู้ประกอบกิจการ คนงาน และประชาชน ในกระบวนการการผลิต
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ถูกต้องได้มาตรฐานทางวิชาการมาตรการด้านกฎหมายจึงกลายเป็นมาตรการที่
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จําเป็นในการรักษาสภาวะที่สมดุล โดยเฉพาะหมวด 7 ว่าด้วย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

หลักการสําคัญในการจัดการภัยพิบัติ คือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้การบริหาร
จัดการที่ดี ทั้งภาครัฐ (public sector) ภาคธุรกิจเอกชน (private sector) และภาคประชาสังคม 
(civil society) โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีต การจัดทําแผนป้องกันและ
จัดการบนพื้นฐานของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ผ่านมา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสําคัญ คือ 1) การขั้นลด
ความเส่ียงและหลีกเล่ียงภัยพิบัติ (mitigation) เป็นขั้นตอนที่ให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน เพื่อ
ลดความสูญเสียและความเส่ียงจากภัยพิบัติ โดยเกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ภายใต้กฎ 
ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมือนกัน 2) ขั้นเตรียมความพร้อม (preparedness) เป็น
ขั้นตอนที่ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ 
(developing capabilities) เช่น ความพร้อมของระบบเตือนภัย (warning system) การจัดทําแผน
ฉุกเฉิน (contingency planning) การฝึกอบรม (training program) เป็นต้น 3) ขั้นตอบสนองและ
จัดการภัยพิบัติ (response) เป็นขั้นตอนที่ต้องดําเนินการเพื่อลดอันตรายจากภัยพิบัติ ซึ่งไม่สามารถ
คาดเดาได้ และ 4) ขั้นฟื้นฟู (recovery) เป็นขั้นตอนที่ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
สาธารณูปโภคให้ได้มากที่สุด  
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บทที่  8 
 

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  เมื่อศึกษาบทที่ 8 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ  

1. อธิบายการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในต่างประเทศได้ 
2. อธิบายและสาธิตถึงสถานการณ์และแนวโน้มการประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพได้ 
3. จัดทําการวิเคราะห์ความเส่ียงและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ 

 
 
 
1. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในต่างประเทศ 

1.1 องค์การอนามัยโลก 
องค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศ “Gothenburg Consensus Statement” โดย

กําหนดคํานิยามของ “Health Impact Assessment (HIA)” ไว้ดังนี้ 
“HIA เป็นกระบวนการที่ผสมผสานเอาขั้นตอนปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือเพื่อประเมิน

เพื่อตัดสินใจว่านโยบาย โครงการ แผนงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการ
กระจายของผลกระทบดังกล่าวในหมู่ประชาชน” 

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในปี พ.ศ. 2549 องค์การอนามัยโลกให้ความหมายว่า 
กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย แผน 
แผนงานหรือโครงการที่มีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และการกระจายของผลกระทบในกลุ่ม
ประชากร และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะกําหนดถึงกิจกรรมที่เหมาะสมในการจัดการ
ผลกระทบเหล่านั้น (WHO/ IAIA, 2006) 

การประเมินผลกระทบสุขภาพตามที่องค์การอนามัยโลกกําหนดแนวทางไว้มีทั้งส้ิน 9 
ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะระบุเครื่องมือที่ใช้เพื่อเป็นรายละเอียดในการวางแผนและการเก็บข้อมูล
ในแต่ละขั้นตอนเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจต่อไป 

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลกระทบขั้นต้น โดยพิจารณาจากปัจจัยส่ิงแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้
กระบวนการประเมินผลกระทบตามปกติ 
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ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลกระทบขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ (Primary and Secondary) จะ
เน้นผลมาจากการเปล่ียนแปลงปัจจัยทางส่ิงแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้ กระบวนการประเมินผลกระทบ
ตามปกติ 

ขั้นตอนที่ 3 การคัดเลือกปัจจัยผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมที่จะมีความสําคัญต่อปัจจัย
สุขภาพของมนุษย์ (Environmental Health Factors) โดยใช้อาศัยความรู้ทางสุขภาพและการเกิด
หรือการระบาดโรค เป็นแนวทางในการคัดกรอง 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินขนาดของประชากรที่อาจจะได้รับผลกระทบในแต่ละกลุ่มของ
ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยใช้การสํารวจหรือข้อมูลสํามะโนประชากร 
และการวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินขนาดของกลุ่มที่มีภาวะเส่ียงในกลุ่มประชากรที่อาจได้รับ
ผลกระทบ เครื่องมือที่ใช้ คือ การสํารวจหรือสํามะโนประชากร 

ขั้นตอนที่ 6 คํานวณผลกระทบสุขภาพในเชิงพยาธิสภาพและอัตราการตาย เครื่องมือที่
ใช้ คือ ผลการศึกษาการประเมินความเส่ียง  

ขั้นตอนที่ 7 กําหนดขอบเขตความเส่ียงที่ยอมรับได้ เครื่องมือที่ใช้ คือ การประเมินผลได้
และผลเสียระหว่างสุขภาพของมนุษย์กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 

ขั้นตอนที่ 8 ระบุแนวทางและมาตรการควบคุมและลดผลกระทบที่สําคัญทางสุขภาพ 
การลดปัจจัยและผลกระทบสุขภาพของประชากรท่ีได้รับผลกระทบ การคุ้มครองกลุ่มประชากรที่มี
ภาวะเส่ียง 

ขั้นตอนที่ 9 การตัดสินใจขั้นสุดท้าย ดําเนินการต่อ  ถ้าหน่วยงานด้านสาธารณสุขพอใจ
ในแนวทางและมาตรการควบคุมและลดผลกระทบทางสุขภาพมนุษย์ ยุติการดําเนินการ เมื่อการ
ดําเนินการจะมีผลกระทบที่สําคัญต่อสุขภาพมนุษย์ และเมื่อมีความสงสัยในประสิทธิผลของมาตรการ
ควบคุมและลดผลกระทบจากการดําเนินงาน 

 
1.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีความใกล้เคียงกับการ

ประเมินผลกระทบทางสังคม  (Social Impact Assessment: SIA) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ในระดับโครงการเพราะ SIA เป็นขั้นตอนที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (Federal environmental legislation) ตั้งแต่ปี 1970 รัฐบัญญัตินโยบายส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (National Environmental Policy Act, NEPA) กําหนดให้ความสําคัญทั้งในด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพซึ่ง SIA ถูกนํามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

กฎหมายส่ิงแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาที่สามารถนํามาพิจารณาประยุกต์ใช้ 
กฎหมายระดับชาติ (Congress enacts statues) มีการกําหนดมาตรฐานและเป้าหมาย

อย่างกว้างๆ เช่น มาตรฐานส่ิงแวดล้อม เช่น กฎหมายควบคุมให้อากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Act) 
กฎหมายควบคุมน้ําดื่ม (Safe Drinking Water Act)  ความปลอดภัยอาหาร เช่น การปนเปื้อนของ
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สารเคมี สารปรุงแต่งรส และเช้ือโรค มาตรฐานของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องสําอาง ยากําจัดศัตรูพืช เป็นต้น โดยมีองค์กรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม (Environmental Protection 
Agency, EPA) เป็นองค์กรหลักมีหน้าที่ดูแลด้านกฎหมายส่ิงแวดล้อมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อป้องกันความ
เส่ือมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

กฎหมายระดับรัฐ ใช้บังคับในแต่ละรัฐแต่มีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายระดับประเทศ 
โดยต้องไม่เข้มงวดน้อยกว่ากฎหมายระดับประเทศ กฎหมายส่ิงแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาให้
ความสําคัญกับธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ทุกคนมีสิทธิได้รับรู้ถึงผลกระทบท่ี
จะมีต่อตน รวมถึงทราบว่ารัฐบาลกําลังดําเนินการอย่างไรอยู่ จาก Toxic Release Inventory (TRI) 
โรงงานต้องทํารายงานประจําปีเสนอต่อ EPA เกี่ยวกับสารพิษที่ปลดปล่อยสู่ดิน น้ํา และอากาศ ซึ่ง 
EPA จะนําเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซท์เปรียบเทียบกับระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและรับรู้ถึงสารพิษที่เกิดขึ้นรอบตัวและสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  

ข้อดีของกฎหมายส่ิงแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ 
1. การมีบทลงโทษที่รุนแรงเข้มงวด หากผู้ประกอบการไม่กระทําตามมาตรฐานตั้งไว้ 

โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหาและความถี่ที่เกิดขึ้น 
2. ภาคเอกชนสามารถมีบทบาทฟ้องร้องผู้ปล่อยมลพิษต่อศาลได้ 
3. ผู้ประกอบการสามารถอุทธรณ์ได้ หาก EPA ระบุข้อบังคับเข้มงวดเกินไป หรือนัก

ส่ิงแวดล้อมสามารถอุทธรณ์ EPA ได้หากเห็นว่าข้อบังคับฉบับปัจจุบันยังไม่ดีเท่าที่ควร 
4. การกําหนดมาตรฐานไม่จําเป็นต้องเลือก แต่มาตรฐานที่ดีที่สุด แต่เป็นมาตรฐานที่

สมเหตุสมผล 
กฎหมายการป้องกันส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Protection 

Act: NEPA) ครอบคลุมเฉพาะส่วนขององค์กรของรัฐเท่านั้น แต่โครงการที่ต้องผ่านกระบวนการของรัฐ
จําเป็นต้องปฏิบัติตามด้วย โดยก่อนจะทําการดําเนินงานโครงการให้มีการประเมินผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมก่อน โดยต้องทําการปรึกษา ประชาพิจารณ์ และปรับแก้ตามมติหรือมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามการตัดสินขั้นสุดท้ายของโครงการไม่จําเป็นต้องอนุมัติโดย EPA 
ในปี ค.ศ. 2004 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการเสนอให้มีการเพ่ิมในการทําการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ดังนี้ 

1. ให้มีการทํา pilot project การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
2. ให้มีการทําฐานข้อมูลโครงการ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่ทําสําเร็จแล้ว 
3. ให้เพิ่มศักยภาพของผู้ทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
4. สามารถใช้ประเมินสถานการณ์ในอนาคตได้ดี 
5. เสริมสร้างแรงจูงใจในการทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้มีอํานาจ

ตัดสินใจ 
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6. ควรมีการประเมินโครงการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เสร็จส้ินแล้ว 
ข้อจํากัดของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสหรัฐอเมริกา 

1. ขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ทําสําเร็จแล้วโดยเฉพาะที่ได้ตีพิมพ์ในหัวข้อที่
จําเพาะต่อปัญหาที่เกิด 

2. การดําเนินงานอย่างไม่เป็นทางการทําให้การเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทํา การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้รวดเร็วกว่าการดําเนินการอย่างเป็นทางการ เช่น การนําเสนอ
ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสุขภาพทั้งจาก เสียง อากาศ น้ํา และการจัดการส่ิงปฏิกูล เป็นต้น 

 
1.3 สหภาพยุโรป   

 ปี ค.ศ. 1997 การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) ได้ถูกบรรจุไว้ใน Council 
Directive (97/11/EC) ซึ่งมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นส่วนประกอบ แต่ยังขาดส่วนที่เป็น
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ อันเนื่องมาจากข้อจํากัดด้านข้อมูลระบาดวิทยาที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาในการวิจัย และการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาการจําลองการรับสัมผัส 
(exposure scenario) และ รูปแบบของการตอบสนอง (dose-response function)  

สหภาพยุโรป (EU) ได้มีการเริ่มต้นบทบาทอย่างจริงจังเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนเนื่องมาจาก The European Council’s commitment under Article 152, 
Treaty of Amsterdam (EC, 1999) ว่าด้วยการปกป้องสุขภาพของประชากรควรมีการทําให้ชัดเจน
ทั้งในส่วนของการให้คําจํากัดนิยาม และแนวทางการปฏิบัติในทุกๆ นโยบายและกิจกรรม เพื่อพัฒนา
วิธีและขั้นตอนในการป้องกันสุขภาพอันเกิดจากโครงการในสหภาพยุโรป ซึ่งการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพนี้เกี่ยวเนื่องกับ The EC Public Health Strategy (EC, 2002) ที่ได้ระบุไว้ในเป้าหมายว่าให้
จัดทําโครงการนําร่องเพื่อการพัฒนาใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสู่ในระดับชุมชน 
 เนื่องจากมีนโยบายจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพ เช่น การวางแผนและการ
คมนาคม อาหารและส่ิงแวดล้อม รวมถึงภาษี ดังนั้นการสนับสนุนด้านนโยบายสุขภาพในนโยบาย
ต่างๆ จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงด้านสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงการเติบโตทาง
ธุรกิจในระยะยาวของสหภาพยุโรป การจัดทํา การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา
เป็นกลยุทธ์หนึ่งเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย คือการมีความเกี่ยวข้องของสุขภาพของ
ประชาชนในทุกๆนโยบายที่เกิดขึ้น ในปี 2007 สหภาพยุโรปได้ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อ
แสดงจุดเด่นทางด้านสุขภาพของทุกนโยบายที่เกิดขึ้น (Salay et al., 2008) 
 แนวทางการดําเนินงานของการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพของสหภาพยุโรปได้มีการ
คํานึงถึงปัจจัยหลัก คือ การลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมทางด้านสุขภาพ โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการดําเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวมไปถึงการ
ดําเนินการเก็บข้อมูลมีแนวทางที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีความโปร่งใสในด้านการดําเนินงาน และเป็น
แนวทางที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงและประสบความสําเร็จ รวมทั้งต้องมีการคํานึงถึงผลกระทบทั้ง
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ระยะส้ัน และระยะยาว (European Policy Health Impact Assessment, 2004) โดยแนวทางใน
การดําเนินการในสหภาพยุโรปในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

การสนับสนุนทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในสหภาพ
ยุโรปน้ันยังไม่มีข้อกําหนดกฎหมายที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจาก
ผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมนั้นได้รวมอยู่ในบทบาทของการประเมินกลยุทธ์ทางส่ิงแวดล้อม 
(Strategic environmental assessment, SEA) ซึ่ง SEA ในสหภาพยุโรปนั้นได้มีการสนับสนุนโดยข้อ
กฎหมาย 2 ข้อ คือ the 2004 European Union (EU) SEA Directive (2001/42/EC), and the 
UNECE Protocol on SEA, signed in 2003 by 35 European countries in Kiev, Ukraine 
(WHO/EU: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmental-
health/health-impact-assessment/policy)  
 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ในปัจจุบันของสหภาพยุโรปพัฒนาและรวบรวมข้อมูล
และวิธีการดําเนินการประเมินวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพในกฎหมายใหม่ของการทํา SEA ของ
สหภาพยุโรปซึ่งจัดทําขึ้นในงานประชุมครั้งที่ 5 (the 5th Pan European Ministerial Conference 
on Environment in 2003) และในการผลักดันครั้งนี้นําไปสู่การออกกฎหมายการทําการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพของสหภาพยุโรปได้ แต่การดําเนินการของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนั้น
ต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะความซับซ้อนของนโยบายในภาคเกษตรกรรมหรือส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
รวมไปถึงการขาดข้อมูลพื้นฐาน ขาดความสามารถ และความลําบากในการผสมผสานการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพไปกับวัฒนธรรมทางการเมืองและองค์กร (Lock et al., 2005) 

 
1.4 ประเทศสหราชอาณาจักร (Health Impact Assessment in UK) 

 ในสหราชอาณาจักรได้มีการเริ่มต้นใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพขึ้นในปี ค.ศ. 1998  
ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานในแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจ คือ  

1. มีการนําแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมาประยุกต์ใช้กับการประเมินผล
กระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการต่อสุขภาพของประชากรให้มากขึ้น  

2. ในส่วนของการประเมินยุทธศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม (Strategic environmental 
assessment,SEA) นั้นครอบคลุมถึงผลกระทบต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อมทั้งในส่วนนโยบายและ
แผนปฏิบัติ  

3. การจัดทํานโยบายสุขภาพระดับชาติมีการระบุผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพ
มนุษย์ควบคู่ไปกับการทํากระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมีการให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพ 
นอกจากนั้น The UK’s National Environmental Health Action Plan (NEHAP) มีการเพิ่มประเด็น
ทางสุขภาพเพื่อดําเนินการทางด้านนโยบายต่อไปและมีจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาสามัญเพื่อให้
คําปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน มีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการด้านการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 
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4. การปรับปรุงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในส่วนขั้นตอนวางแผนนโยบาย มี
ระบบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแต่ละชนิดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพเพ่ือใช้ในการพัฒนาและ
วางแผน การวิเคราะห์กรณีศึกษาและหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม และสามารถนําไปเป็น
แบบอย่างได้ นอกจากนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบาดวิทยาในกลุ่มที่ได้รับสัมผัสกับกลุ่มทั่วไปยังเป็น
เรื่องที่ต้องได้รับการพัฒนา  

การเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรอง (screening) โครงการที่จะทําการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม นั้นจะคํานึงถึงผลกระทบทางสุขภาพ การทําขอบเขต (Scoping) ต้องมีรายละเอียด
ครอบคลุมถึงปัจจัยคุกคาม และมีการทํางานร่วมกันระหว่างส่วนท้องถิ่นกับผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ
เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  นอกจากนี้ ยังมีนักสังคมสงเคราะห์ด้านสุขภาพทํางานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ และพนักงานอาชีวอนามัย และเมื่อมีการดําเนินงานของโครงการจะมี
การตรวจสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบที่ร้ายแรง  

5. มีหลักสูตรด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปริญญาตรีตรีไปจนถงึระดับผู้เช่ียวชาญ  
 
1.5 ประเทศออสเตรเลีย  
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ แผนงาน และนโยบายในประเทศ

ออสเตรเลียได้มีการเริ่มต้น และพัฒนามาตั้งแต่ตอนต้นปี ค.ศ. 1990  
ในปี ค.ศ. 1994 the National Health and Medical Research Council in Australia ได้

มีการรายงานการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ โดยในรายงานกล่าวว่า การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนั้นไม่ควรมีการแยกออกจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน แต่ควรเป็นการผสมผสานทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต รวมไปถึงวิธีการดําเนินการ  แต่การดําเนินงาน
นั้นยังต้องอาศัยการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต  

รัฐบาลกลางออสเตรเลีย (Australian Federal Government) ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่เรียกว่า the enHealth Council ซึ่งมีความรับผิดชอบในส่วนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และจัดทําแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งในแนวทางนี้มีการคํานึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพทั้งทางด้านบวก และลบ  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศออสเตรเลีย เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนราชการท้องถิ่น ไม่ใช่รัฐบาลกลาง แม้ว่างานการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพน้ันจะมีส่วนสําคัญในระดับประเทศ 

ในปี ค.ศ. 2002 รัฐวิคตอเรีย (Victoria) ได้มีการใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็น
เครื่องมือสําหรับการสนับสนุนนโยบายต่างๆ และ การตัดสินใจโดยรัฐบาลทั้งระดับรัฐ และระดับ
ท้องถิ่น การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้กลายเป็นความร่วมมือของ the Public Health และ 
Wellbeing Act 2008 และเริ่มได้มีการดําเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดย
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการวางแผนทางสาธารณสุขระดับเทศบาลและแผนการพัฒนา
ในระดับแรกของสาธารณสุขและการมีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
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ในรัฐควีนแลนด์ (Queensland) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้มีการเพิ่มเข้ามาเพื่อ
การป้องกันและการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและความเป็นอยู่ที่ดี ในมุมมองของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การพัฒนาเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านส่ิงแวดล้อมและการเติบโตทางธุรกิจ การประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพเริ่มได้รับการยอมรับโดย ผู้เขียนนโยบาย โรงงาน และส่วนอื่นๆ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือป้องกัน และการดํารงอยู่อย่างยั่งยืนทางด้านสุขภาพ และยังมีการทํางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ คือ การคมนาคม การศึกษา ส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวัง และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

 
1.6 ประเทศเกาหลี (Kang et al., 2010) 
 ในปี ค.ศ. 2008 กระทรวงส่ิงแวดล้อมของเกาหลีได้มีการประกาศใช้กฎหมายด้านสุขภาพ

ส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้มีการรวมถึงมาตรการย่อยที่มีการกําหนดให้จัดทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(HIA) ประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2010 การจัดทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   HIA ใ น
ประเทศเกาหลีนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพ (หรือ 
HIA in EIA)  และ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพ (Health 
promotion)  

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (HIA in EIA) นั้นมีประสิทธิภาพในส่วนของการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ในช่วงปี ค.ศ.2010 ถึง 2012 เป็น
ช่วงของการเริ่มดําเนินการในส่วนนี้ของประเทศเกาหลี เนื่องมาจากการออกกฎหมายส่ิงแวดล้อมด้าน
สุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจะดําเนินการไปสู่ผลสําเร็จได้โดยอาศัยการตระหนักถึง
ประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจากการทํา การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของสังคม ในแง่ของการใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ในส่วนของการส่งเสริม
สุขภาพน้ัน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในส่วนส่งเสริมสุขภาพ
ด้านสังคมนิเวศน์วิทยา (Socio-ecological health promotion) 

 การพัฒนาด้านการประเมิน HIA เป็นมุมมองที่มีความท้าทาย เพราะ เป็นแนวคิดที่แตกต่าง
กันของการแปลความของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ รวมไปถึงการนําไปใช้ด้วย ดังนั้นการ
ส่ือสารด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนั้นยังเป็นที่ต้องการเพื่อแสดงแนวทางที่ชัดเจน รวมถึง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านของสุขภาพโดยตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ ต้องพัฒนาโปรแกรมรวม
ไปถึงแนวทางในการดําเนินการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ขั้นตอนในการปฏิบัติ 
การติดตามตรวจสอบ และการประเมิน ยิ่งกว่านั้น การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติเป็นแนวทางที่ทําให้
เกิดผลสูงสุดในการพัฒนาด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   

เกาหลีมีแนวทางในการพัฒนา HIA 2 แนวทางดังที่กล่าว และแม้ว่าจะมีการยอมรับในวงท่ี
จํากัด แต่การจัดทํานโยบายการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีส่วนสําคัญในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม นอกจากนั้นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพยังสามารถสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพ
ของส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านสุขภาพ เกาหลีได้พยายามทําให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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กลายเป็นจุดเด่น โดยการเพ่ิมสํานึกจิตสาธารณะ การสนับสนุนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพของประชากรในชาติ 

 
1.7 ประเทศจีน (Health Impact Assessment in China) (Wu et al., 2010) 

 ในประเทศจีนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีเพียงบางส่วน
ของกระทรวงสาธารณสุขและภาคการศึกษาที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้ ในปี ค.ศ. 2008 ระบุ
ใน เอกสาร  The Technical Guideline for Environmental Impact Assessment on Human 
Healthว่า ผลกระทบต่อสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งที่สําคัญโดยผลกระทบต่อสุขภาพนั้นมาจาก
ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ โดยใช้กลไกการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือในการ
ประเมิน  
 ใน ปี ค.ศ.2000 ประเทศจีนได้มีการออก Pre-assessment of Occupational Hazard in 
Construction Project (PaOHCP) เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและโรคที่เกิดจากการ
ทํางาน เนื่องจากมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวทางการประเมินใน
ทํานองเดียวกันกับ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่ง PaOHCP เน้นไปที่ผลกระทบเชิงลบต่อ
สุขภาพจากการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยเส่ียงด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านเคมี ด้านกายภาพ รังสี 
และด้านชีวภาพ  ในการดําเนินงานและพัฒนาด้าน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  ของประเทศ
จีนนั้น ยังต้องมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่ชัดเจนโดย
กระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงวิธีการดําเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
2. สถานการณ์และแนวโน้มการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

องค์การอนามัยโลกได้กําหนดขอบเขตของงานอนามัยส่ิงแวดล้อม เมื่อปี  พ.ศ.2513  ว่า
มีตั้งแต่การจัดหานํ้าสะอาด  น้ําประปา การควบคุมมลพิษทางนํ้า การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
และของเสียที่มีลักษณะเป็นของแข็ง  การควบคุมสัตว์อาร์โทปอด และสัตว์แทะ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ต่าง
เป็นพาหะนําโรคร้ายแรงมาสู่คน และเป็นต้นเหตุทําให้เกิดเหตุรําคาญ และทําลายทรัพย์สิน การ
ควบคุมมลพิษของดิน การสุขาภิบาลอาหาร  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การป้องกันอันตรายจาก
รังสี  อาชีวอนามัย  การควบคุมมลพิษทางเสียง  ที่อยู่อาศัย  และส่ิงแวดล้อมใกล้เคียง  การผังเมือง  
การจัดส่วนต่าง ๆ ของเมือง  งานอนามัยส่ิงแวดล้อม  ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม ทางอากาศ  ทางนํ้า  
ทางบก  การป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย  พิการ และการตายด้วย
อุบัติเหตุ ยังมีข้อเสนอแนะด้วยว่าควรจะมีมาตรการต่าง ๆ ในด้านการป้องกัน เพื่อส่งให้ส่ิงแวดล้อม
โดยทั่ว ๆ  ไปปราศจากพิษภัยต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 

สถานการณ์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยตามมา 
เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเส่ียง ได้แก่ เด็ก 
ผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมโครงสร้างอาชีพ และวิถีชีวิต และโครงสร้างอาชีพเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิด
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ความเส่ียงต่อการเป็นโรคไม่ติดเชื้อที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ รวมทั้งกลุ่มอาการป่วย
เหตุจากอาคาร (Sick building Syndrome) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน และเมื่อวิเคราะห์
สาเหตุการตายของคนไทยเฉลี่ยทุกกลุ่มอายุ พบว่า สาเหตุการตายอันดับหนึ่ง คือ โรคมะเร็ง และ
อันดับสอง คือ อุบัติเหตุและการเป็นพิษ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุการตายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยส่ิงแวดล้อม 

นอกจากปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศดังกล่าวแล้ว ประเทศไทย
ยังประสบกับปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมข้ามพรมแดน ได้แก่ ปัญหามลพิษอากาศจากหมอกควันที่เกิด
จากไฟไหม้ป่าจากประเทศใกล้เคียง ปัญหาการระบาดโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นครั้งคราวและอาจ
กลายเป็นโรคประจําถิ่น เช่น โรคซาร์ ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติ
ที่มีแนวโน้มการเกิดขึ้นถี่ และรุนแรงขึ้น 

จากการเกิดผลกระทบดังกล่าวทําให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเชียตะวันออก ซึ่งประสบปัญหาอนามัยส่ิงแวดล้อมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากท่ีผ่านมา
ความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ยังเป็นไปอย่างจํากัด จึงได้มีความตกลงร่วมกันที่จะดําเนินงาน
ด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมโดยอาศัยกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่
ร่วมกันจัดทําขึ้น เรียกว่า “กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมของประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก” (Charter of the Regional Forum on Environment 
and Health Southeast and East Asian Countries-Framework for Cooperation) ที่ ได้ การ
รับรองจากรัฐมนตรีด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
เอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ณ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีการประกาศ 
“ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ” (Bangkok Declaration on Environment 
and Health) ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับ “แผนการดําเนินงานด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมของ
ภูมิภาคฯ” ที่จะร่วมกันส่งเสริมการดําเนินงานด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อมของภูมิภาคให้ดีขึ้น ใน 6 
สาขา คือ 1) คุณภาพอากาศ 2) น้ํา สุขอนามัย และการสุขาภิบาล 3) ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
4) สารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย 5) การเปล่ียนแปลงภาวะอากาศ การลดลงของชั้นโอโซนและการ
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศน์ และ 6) การวางแผนการเตรียมการและการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

2.1 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ในการจัดทํารายงานฯ ทุกกรณีให้ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่สร้างดุลยภาพ
ของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป 
โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

1. ความเป็นมาของโครงการ เหตุผลและความจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
การนําเสนอรายละเอียดของเหตุผลและความจําเป็น ควรพิจารณาถึงความต้องการของ

ประชาชนและความเหมาะสม ทางวิชาการ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและ
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ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยต้องวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่เพื่อสรุปถึงความจําเป็นของโครงการ หาก
ในลุ่มน้าที่จะพัฒนาโครงการมีโครงการพัฒนาแหล่งน้าอื่นๆ อยู่แล้ว ให้แสดงความสัมพันธ์ทั้งในด้าน
บวกและด้านลบที่จะมีต่อโครงการดังกล่าวด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน 
ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงาน เช่น การนําเสนอรายงานตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 การนําเสนอรายงานเพื่อขออนุญาต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

สําหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ํา กฎหมายกําหนดให้ทําการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ของพื้นที่โครงการ
ก่อนการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และให้นําเสนอรายงานการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้น
ก่อน จึงจะนําเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535 

3. ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 
- ประเด็นศึกษา ให้ครอบคลุมทรัพยากรส่ิงแวดล้อมที่ คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก

การพัฒนาโครงการใน 4 ดา้น ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
และด้านคุณค่าต่อ คุณภาพชีวิต โดยประกอบด้วยการศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบ และการกําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบ 

- พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่โครงการ  
- วิธีการศึกษา ให้ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษาและการได้มาของข้อมูล ระยะเวลาที่

ใช้ ความเหมาะสมและข้อจํากัดของวิธีการศึกษา และหากมีการประเมินที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ในห้องปฏิบัติการ ต้องใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ หรือ 
หน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางราชการ 

4. ทางเลือกของโครงการและเหตุผลประกอบ 
โดยให้แสดงทางเลือกในการพัฒนาโครงการอย่างน้อย 3 ทางเลือก โดยต้องมี

รายละเอียดเบื้องต้น ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งสรุปข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก และเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

5. ระยะเวลาทําการศึกษาและจัดทํารายงาน 
ให้นําเสนอระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาและจัดทํารายงานในรูปของแผนภูมิกิจกรรม 

(Gantt’s chart) หรือรูปแบบอื่นที่มีความเหมาะสม 
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2.2 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
ในประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้คําจํากัดความของการ

ประเมินผลกระทบไว้ดังนี้  
“กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวก

และทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือ กิจกรรมอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง หากดําเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่หลากหลายและมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจ
ที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระยะส้ันและระยะยาว”  

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) ต้องมีการพิจารณา
ความเชื่อมโยงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม อันเนื่องมาจาก
โครงการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทาง
ลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตา่ง ๆ (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย, 2555)  

หลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่ผู้ประเมินควรคํานึง ได้แก่ 
1) หลักการใช้ข้อมูลหลักฐานอย่างเหมาะสม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องระบุ

และใช้ข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริงอย่างดีที่สุด โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลเชิงประจักษ์จากสาขาวิชาและ
วิธีการที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ 

2) หลักความเหมาะสมในทางปฏิบัติ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องออกแบบให้
เหมาะสมกับเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพควรมุ่ง
ให้เกิดการระดมทรัพยากรและความร่วมมือทางสังคมภายใต้บริบทที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 

3) หลักการสุขภาวะองค์รวม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องมองภาพรวมของ
ปัจจัยทางสังคมและส่ิงแวดล้อมที่กําหนดสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนและของ
ประชาชนแบบเช่ือมโยงเป็นองค์รวม 

4) หลักความเป็นธรรม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องพยายามลดความเหล่ือม
ลํ้าและความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับชุมชนและประชากรแต่ละกลุ่ม 

5) หลักความร่วมมือ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ 

6) หลักประชาธิปไตย การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องรองรับและส่งเสริมสิทธิของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของตน 

7) หลักการความยั่งยืน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของสังคมที่มีสุขภาวะและหลักการป้องกันไว้ก่อนเพ่ือป้องกันผลกระทบทาง
ลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552) 
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การประเมินผลกระทบ ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ มี
ขั้นตอนการรายงานแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

1) โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
ประเภทของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
กรณีโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจโครงการร่วมเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ กรณีโครงการของรัฐรัฐวิสาหกิจ โครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งต้องเสนอ
ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

2) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมสําหรับโครงการตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทของโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
โครงการร่วมเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 
หลักสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศที่สมดุลธรรมชาติสํานักงานปกป้องส่ิงแวดล้อมสหรัฐฯ (US Environmental 

Protection Agency - EPA) เป็นผู้บุกเบิกในด้านนี้ โดยใช้วิธี “วิ เคราะห์ เส้นทาง” (pathway 
analysis) เพื่อพิจารณาว่าโครงการจะกระทบต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดล้อมและดูว่าจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไร เทคโนโลยีที่ใช้สําหรับวิเคราะห์ตามวิธีดังกล่าวเรียกอย่าง
ถูกต้องว่า “วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม” หลักการของปรากฏการณ์หรือเส้นทางของผลกระทบดังกล่าว 
ได้แก่ การประเมินผลกระทบที่มีต่อการแปดเป้ือนของดิน (Soil contamination) มลภาวะของอากาศ 
(air pollution) สุขภาพจากเสียงดังหนวกหู การประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศ ต่อส่ิงมีชีวิตชนิดที่
ใกล้สูญพันธุ์ (endangered species) การประเมินผลกระทบต่อความเส่ียงทางธรณีวิทยา และการ
ประเมินผลกระทบมลภาวะของนํ้า นิยามของการวิเคราะห์เชิงเส้นทางและระดับขั้นของธรรมชาติที่
นํามาใช้ในวิธีการดังกล่าวนี้ได้พัฒนาเป็นพื้นฐานของมาตรฐานของประเภทส่ิงแวดล้อมที่ใช้ในระดับ
โลก คือ ISO 14000 ซึ่งเป็นอนุกรมมาตรฐานด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานชุดบัญชี 
ISO 19011 แต่มาตรฐานชุด ISO ดังกล่าวไม่นิยมใช้ในสหรัฐฯ และในอีกหลายประเทศ 

หลังการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว อาจมีการประยุกต์ใช้ “หลักการระแวดระวัง” 
(Precautionary Principle) และ “ผู้สร้างมลภาวะเป็นผู้จ่าย” (Polluter pays) เพื่อเป็นการป้องกัน 
จํากัด หรือบังคับให้มีการรับผิดตามกฎหมาย หรือให้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดกับสภาพแวดล้อมมากน้อย
ตามผลกระทบที่จะตามมา 
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 ตัวอย่างกรณีที่ต้องประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์, 2550: 271-
301) 

1. โครงการเหมืองแร่ทองคํา “ชาตรี” เป็นโครงการหนึ่งใน 22 โครงการท่ีรัฐกําหนดให้
เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบดําเนินการประเมินผลกระทบก่อนดําเนินโครงการ เพื่อศึกษาสาเหตุ 
ผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างของระบบนิเวศน์ทั้งส่วนที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพร้อมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างระบบนิเวศน์แบบบูรณาการโดยการประเมิน มีดังนี้  

- ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมกายภาพ ได้แก่ ภูมิอากาศ อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน 
น้ําใต้ดิน การชะล้างและตกตะกอน ดินและการใช้ที่ดิน ธรณีและเหมืองแร่  

- ทรัพยากรด้านชีวภาพ ได้แก่ ระบบนิเวศวิทยาทางน้ําและประมง  นิเวศวิทยาป่าไม้
และสัตว์ป่า  

- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การเกษตร/ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
การชลประทาน/การใช้น้ํา อุตสาหกรรมและการทําเหมืองแร่ มลภาวะและการกําจัด/สุขาภิบาล การ
คมนาคม  

- คุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจ-สังคม  สาธารณสุข และโภชนาการ แหล่งโบราณคดี 
ท่องเที่ยว/สุนทรียภาพ ค่าทดแทนและการตั้งถิ่นฐานใหม่ 

2. โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นโครงการหน่ึงใน 22 โครงการท่ีรัฐกําหนดให้
เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบดําเนินการประเมินผลกระทบก่อนดําเนินโครงการ เพื่อศึกษาสาเหตุ 
ผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างของระบบนิเวศน์ทั้งส่วนที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต พร้อมทั้งหามาตรการในการ
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างระบบนิเวศน์แบบบูรณาการโดยการประเมิน มีดังนี้ 
ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานและดิน อุทกวิทยา คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใต้ดิน  คุณภาพอากาศ เสียง  
นิเวศวิทยาบนบก นิเวศวิทยาทางนํ้า การใช้ที่ดิน  การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค ทรัพยากรและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม  สาธารณสุข และความปลอดภัย   

 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

3.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หมายถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือ
กิจการประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ที่อาจมีผลกระทบต่อโครงการทั้งในทางบวกและ
ทางลบ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขก่อนการตัดสินใจดําเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ 

พระราชบัญญัติส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535  กําหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและ
ขนาด ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ (Feasibility study) และการออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่
แท้จริง โครงการที่แม้จะมีผลกําไรหรือความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างสูงแต่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมาก อาจทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนทําให้ไม่คุ้ม
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ทุน ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ตามมาตรา 96  กําหนดว่า “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ” หรือที่เรียกว่า 
“Pollution Pays Principle” โครงการหรือกิจการใดที่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมจะต้องเป็นผู้จ่าย
หรือชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งอาจมีมูลค่าที่สูงมากจนโครงการไม่สามารถทนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
ต่อไปได้  

ประเภทและขนาดของโครงการท่ีต้องทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
1) เขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ํา ตั้งแต่ 100,000,000 ลบ.ม.ขึ้นไป หรือมีพื้นที่เก็บ

กักน้ําตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป 
2) การชลประทาน ตั้งแต่ 80,000 ไร่ขึ้นไป 
3) สนามบินพาณิชย์ ทุกขนาด 
4) โรงแรมหรือที่พักตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ํา ฝ่ังทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด

หรืออยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติ 80 ห้องขึ้นไป 
5) ระบบทางพิเศษ ทุกขนาด 
6) การทําเหมืองแร่ ทุกขนาด 
7) นิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด 
8) ท่าเรือพาณิชย์ ขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป 
9) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตั้งแต่ 10 เมกกะวัตต์ขึ้นไป 
10) การอุตสาหกรรม เปโตรเคมีคัล 100 ตันต่อวันขึ้นไป 
11) โรงกล่ันน้ํามันปิโตรเลียม ทุกขนาด 
12) โรงแยกแก๊ส ทุกขนาด 
13) อุตสาหกรรมคลอ-อัลคาไลน์ที่ใช้ NaCl เป็นวัตถุดิบในการผลิต Na2CO3, NaOH, 

HCl, Cl2, NaOCl และปูนคลอรีน 100 ตันต่อวันขึ้นไป 
14) อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า 100 ตันต่อวันขึ้นไป 
15) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ทุกขนาด 
16) โรงถลุงหรือหลอมโลหะ 50 ตันขึ้นไป 
17) อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ 50 ตันต่อวันขึ้นไป 
18) การจัดสรรที่ดิน เกินกว่า 100 ไร่หรือ 500 แปลง 
19) โรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง ยกเว้นที่ตั้งริมแม่น้า ฝ่ังทะเล ทะเลสาบ ชายหาด 

ขนาด 30 เตียง 
20) การถมที่ดินในทะเล ทุกขนาด 
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การที่ส่ิงแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับอนามัย สาธารณสุขและสุขภาพนั้น เพราะมาจากบุคคล

จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น นอกจากต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีวิธีป้องกันโรคที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว 

การอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีส่ิงแวดล้อมที่ดี ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ แต่ปัจจุบันมี

ปัญหาส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย ปัญหาความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม และปัญหามลพิษของ

ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทั่วโลก เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ มลพิษทางนํ้า 

มลพิษทางเสียง หรือมลพิษจากขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

3.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

3.2.1 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยทั่วไป การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามแนวทางชีวการแพทย์ (Biomedical approach) และ การ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามปัจจัยกําหนดสุขภาพด้านสังคม (Social determinants 
approach) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ดังนี้ (วิโรจน์ วรรณภิระ, มปป.)  

1. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามแนวทางการแพทย์เป็นการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพโดยตรง (Direct impact on health) เช่น มลพิษต่อสุขภาพ โดยวางกรอบที่ค่อนข้างแคบ 
คือ รวมเอาเฉพาะภัยคุกคาม (Hazard) หรือความเส่ียง (Health risk) กับผลลัพธ์ทางสุขภาพ 
กระบวนการประเมินส่วนใหญ่ใช้ 3 แบบ ได้แก่  

1) ประเมินผลกระทบ (Impact assessment)  
2) กระบวนการทางระบาดวิทยา (Epidemiology methods)  
3) แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model)  

การดําเนินการเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับสัมผัส (Exposure) กับการเกิดผล
กระทบต่อสุขภาพ (Health outcome) ทั้ งนี้อาจวิ เคราะห์ โดยใช้ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative) หรือ เชิงคุณภาพ Qualitative) หรือทั้ง 2 อย่างร่วมกัน  

2. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพตามดัชนีบ่งชี้ต่อสุขภาพด้านสังคมเป็นการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยอ้อม (Indirect impact on health) โดยวางกรอบการประเมินที่
กว้างมากข้ึน เป็นเครื่องมือทางสังคมในการสร้างองค์ความรู้ เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
สภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงกับสุขภาพ (Environment Impact) ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
ปัจจัยด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเกิดจากนโยบายหรือ
โครงการซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ถ้าผลกระทบดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขหรือ
ป้องกันจะเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสังคมในระยะและยากต่อการจัดการให้ดีเหมือนเดิม 

การให้ความสําคัญกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญของ 
“นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” ซึ่งเริ่มเป็นหัวข้อที่วงการสาธารณสุขเริ่มให้ความสําคัญ เพราะเป็น
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หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการสร้างสุขภาพตามกระแส “สร้างนําซ่อม” ที่บรรจุแนวคิดนี้ไว้ใน
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติด้วย  

HIA มีที่มาจากการพัฒนามาจาก 2 แนวทาง  แนวทางแรกนั้นมีการพัฒนา HIA ขึ้นมาจาก
การปะเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) โดยเห็นว่า EIA นั้นแม้จะมีประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อสุขภาพอยู่ด้วย แต่กรอบการพิจารณาที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงมีพัฒนาการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพให้ชัดเจนขึ้นมา แนวทางน้ีได้รับการพัฒนามาจากประเทศแคนาดา และ นิวซีแลนด์ 

แนวทางที่ 2 นั้นมีการพัฒนา HIA ขึ้นมาจากแนวคิดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ เพื่อเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือแผนงานโครงการของรัฐบาลหรือ
องค์กรท้องถิ่น ดังนั้น ด้วยแนวทางน้ีจึงมีการทํา HIA ที่แยกออกมาจาก EIA แนวทางน้ีได้รับการ
พัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ 

สําหรับประเทศไทยนั้น แนวคิด HIA ได้เกิดขึ้นจากเจตจํานงในการปฏิรูประบบสุขภาพ การ
พัฒนา HIA ในประเทศไทยจึงเป็นไปตามแนวทางที่ 2 หรือ การพัฒนาจากแนวคิดนโยบายสาธารณะ
เพื่อสุขภาพ ซึ่งหลักการของ HIA มีความแตกต่างจาก EIA คือ HIA ไม่ใช่กระบวนการขออนุมัติในการ
ดําเนินในระดับโครงการเช่นเดียวกับ EIA แต่ HIA เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกระดับ คือทั้งในระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐบาล แปลว่าไม่ใช่รัฐบาล
เท่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจเหมือนกรณี EIA  

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ควรทํา HIA ในประเทศไทยในช่วงต้นก่อนจะมีกฎหมายสุขภาพ
แห่งชาตินั้น อยู่ในช่วงที่มีการเร่งพัฒนาทิศทางเน้นหนักอุตสาหกรรม ดังนี้ 

- กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การคัดค้านเพ่ือปกป้องชุมชน 
วิถีวัฒนธรรมมุสลิม และทรัพยากรธรรมชาติให้รอดพ้นจากนิคมอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่นับหมื่นไร่ที่กําลังจะตามมา 

- กรณีบ่อกําจัดขยะราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ ทําให้สุขภาพที่ย่ําแย่ของชุมชนรอบ
บ่อขยะ เพราะบริษัทได้รับจ้างสภากรุงเทพมหานครกําจัดขยะถึงวันละ 1,500 ตัน และ
ความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นที่แกนนําการคัดค้านถูกยิงเสียชีวิต ส่ิงเหล่านี้ส่งผลกระทบลึก
ถึงระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้คนที่นั่น 

- กรณีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ที่ชาวบ้าน 8 หมู่บ้านได้รวมตัวจัดทอดผ้าป่าตั้ง
กองทุนสุขภาพ และได้ซื้ออุปกรณ์ช่วยการหายใจไว้ในชุมชน เพราะแม้มีบัตร
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ารักษาฟรี เพื่อไปทํางานได้ มีรายได้   

- กรณีชาวมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะถมทะเล 
สร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้นมาอีกโรง เพราะจะทําให้ปัญหามลพิษที่หนักอยู่
แล้ว สาหัสขึ้นอีก 
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- กรณีการคัดค้านการทําเหมืองแร่โปแตสในอําเภอกุมภวาปีและอําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งให้บริษัทข้ามชาติมาทําเหมืองแร่ใต้ดิน ซึ่งจะส่งผลต่อน้ําใต้ดินและน้ําผิว
ดิน และความแห้งแล้งที่จะตามมา  

การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ ซึ่งต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ที่มองสุขภาพในมิติที่กว้างและ
ครอบคลุมทั้งผลกระทบทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการที่มีศาสตร์
และศิลป์ของการสร้างการมีส่วนร่วม การระดมพลังทางความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (สุภัทร ฮา
สุวรรณกิจ, 2546) 

 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพ โดยมีการประยุกต์ใช้แนวทางและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการระบุ คาดการณ์ และพิจารณาถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือเกิดขึ้นแล้วกับประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากการดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยหวังผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทางเลือกที่ดีที่สุด สําหรับการ
สร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพของทุกคนในสังคม ดังนั้น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจึงเป็น
เครื่องมือหรือกลไกท่ีสําคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการดําเนินการต่างๆ 
ทั้งจากภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและเอกชน  แต่เป็นกระบวนการที่จะให้ข้อมูลหลักฐานในด้านสุขภาพ
และเพิ่มน้ําหนักหรือให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในกระบวนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นความพยายามในการพัฒนาชุดของคําแนะนําหรือ
ข้อเสนอแนะที่มีข้อมูลหลักฐานยืนยันที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง และคุณค่าหรือความสําคัญของการ
มีสุขภาวะที่ดีร่วมกันของสังคม เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายสาธารณะ ความมุ่งหวังของ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่จะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการนโยบายสาธารณะให้
เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ประกอบด้วยบทบาทหลักใน 4 ด้านด้วยกันคือ 

1. การเปิดพื้นที่หรือเปิดกระบวนการ ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสร่วมกันในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ โดยอาศัยคุณค่า ข้อมูลหลักฐาน และทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ 

2. การเพ่ิมความสําคัญหรือการเพิ่มคุณค่าของมิติทางสุขภาพ ในกระบวนการกําหนด
นโยบาย ในระดับต่างๆ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่าที่แตกต่างกันและการเคารพในการให้
คุณค่าที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (เช่น การให้คุณค่ากับมิติสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ
ชุมชนท้องถิ่น) ทําให้การตัดสินใจเป็นไปโดยรอบคอบและมีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

3. การแสดงน้ําหนัก และข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ และข้อห่วงใย
ทางด้านสุขภาพที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ทําให้การตัดสินใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่จะเกิดขึ้นยืนอยู่บนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง 
และมีความครบถ้วนรอบด้านมากขึ้น 
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4. การระดมทรัพยากรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ การ
สร้างความตระหนัก และการสร้างจิตสํานึกร่วมกันในการสร้างเสริม คุ้มครอง และฟื้นฟูสุขภาพของ
ตนเองและสมาชิกอื่นๆ ในสังคม จนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการหรือร่วมดําเนินการใน
นโยบาย สาธารณะนั้นด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไม่ได้ถูกบัญญัติเพียงใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเท่านั้น แต่
ได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดย มาตรา 67 วรรคสอง 
ระบุว่า การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วย
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน
ส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการ
ดังกล่าว ดังนั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขจึงมีบทบาทสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งของระบบและ
กลไกการจัดทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนี้ 

1. การเป็นผู้ทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โดยบูรณาการในบทบาทหน้าที่ งาน
ประจําของหน่วยงานที่ตนเองสังกัด เพื่อพัฒนางานด้านสุขภาพ (Health) และนโยบาย
สาธารณสุข (Public health policy) ให้เกิดเป็นนโยบายสุขภาพสาธารณะ (Healthy 
public policy) 

2. การเป็นผู้ร่วมดําเนินงานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในทุกระดับ ในฐานะเจ้าหน้าที่
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการทํางานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต้องอาศัยผู้ร่วม
ดําเนินงานแบบสหสาขา 

3. การจัดทําระบบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยกําหนดสุขภาพ เพื่อรองรับการทํา 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ  

4. การเข้าร่วมให้ความเห็นในกระบวนการทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในทุก
ระดับ 

5. การเข้าร่วมกระบวนการทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
6. การเป็นผู้สนับสนุนหรือที่ปรึกษา การทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในทุกระดับ 

โดยเฉพาะระดับชุมชนท้องถิ่น 
ด้วยเหตุแห่งความเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อมที่มีผลมาจากนโยบายต่างๆ ซึ่งผลกระทบทาง

สุขภาพที่เกิดขึ้นนั้นจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นการป้องกันการเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพน้ันมีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาฟื้นฟู การจัดทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจึง
เป็นการดําเนินการร่วมกับการประเมินผลกระทบด้านอื่นๆ เช่นการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม 
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(EIA) และการประเมินผลกระทบทางด้านสังคม (Social Impact Assessment) การจัดทํานโยบาย
สาธารณะที่ผ่านๆมาก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมอาจทําให้
หลีกเล่ียงและป้องกันการเกิดผลกระทบทางสุขภาพได้ นอกจากนี้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพยัง
เป็นการสนับสนุนการทํางานร่วมกันของทุกผ่านส่วนและสามารถช่วยลดความขัดแย้งของทุกฝ่ายได้  

การดําเนินงานเพื่อจัดการปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบาย
โครงการกิจกรรมและกิจการโดยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานครอบคลุม
ตั้งแต่การกําหนดผู้รับผิดชอบ คัดเลือกนโยบายโครงการ กิจกรรม หรือกิจการ  การกล่ันกรอง การ
กําหนดขอบเขต การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์  การจัดทําข้อเสนอมาตรการในการป้องกันและ
ลดผลกระทบ การนําไปใช้ การติดตามประเมินผล  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนําการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA) ไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจสําคัญในการพัฒนา
แผนงาน โครงการ สร้างสรรค์ และบํารุงรักษาส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจ สังคม  เพื่อสู่เป้าหมายการมี
สุขภาพดีของประชาชนในท้องถิ่น (Menzies T, 2007) มีอํานาจหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ร่วมให้ข้อคิดเห็นในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา  (Public scoping)  
และ ข้อคิดเห็นต่อร่างรายงาน EHIA  (Public reviewing)  รวมทั้งติดตาม/เฝ้าระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน และติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ ภายหลัง
จากโครงการได้ดําเนินการแล้ว  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 มาตรา 11 กําหนดไว้ว่า 
“บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คําชี้แจง และ
เหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว”  

 
3.2.2 เคร่ืองมือประเมินผลกระทบทางสุขภาพ  
เครื่องมือที่ใช้บ่อยในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2 ชนิด ได้แก่ การประเมินความ

เส่ียง (Risk assessment) และการวิเคราะห์ความคุ้มค่า (Cost-benefit analysis) 
ตัวอย่างของการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพเชิงปริมาณ นักวิจัยอาจพิจารณาจากโรค เช่น  

ก). สารที่ก่อมะเร็ง ข) สารที่ไม่ก่อมะเร็ง 
 

ตารางที่ 8.1 ประเมิน 1 มิติ ตรวจสอบรายการผลกระทบ 
มิติตรวจสอบรายการผลกระทบ มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ 
1. ด้านสิ่งแวดลอ้ม –กายภาพ … … 

-ชีวภาพ … … 
-การใช้ประโยชน์ … … 
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มิติตรวจสอบรายการผลกระทบ มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบ 
-คุณภาพชีวิต … … 

2. ด้านสุขภาพ –กาย  … 
-จิตใจ … … 
-สังคม … … 
-ปัญญา … … 
   

ท่ีมา สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (2556) 
ตารางที่ 8.2  ขอ้มูลประเมินผลกระทบ 

ข้อมูลประเมินผลกระทบ มี/ใช ่ ไม่มี/ไม่ใช ่ ระบุผลกระทบ 
1. ด้านสิ่งแวดลอ้ม    

มลพิษทางอากาศ    
ฝุ่นละอองรวม √  ระบุ………………………… 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก √  ระบุ………………………… 
กาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ √  ระบุ………………………… 

2. ด้านสุขภาพ    
ระบบทางเดินหายใจ √  ระบุ………………………… 
ความเครียด √  ระบุ………………………… 

ท่ีมา   สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (2556)  
 
ตารางท่ี 8.3 ประเมิน 2 มิติ Matrix 

ปัจจัย 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

กายภาพ ชีวภาพ ผลประโยชน์ คุณภาพชีวิต 
1) ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ 
2) วัตถุอันตราย 
3) ของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ 
4) มลพิษและสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ 
5) อาชีพ การจ้างงาน การทํางาน 
6) ประชาชน/ชมุชน 
7) พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ 
8) ประชาชนกลุม่เสี่ยง 
9) ความพร้อมของงานสาธารณสขุ 

... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

ท่ีมา สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (2556) . 
 

การประเมินความเส่ียง (Risk assessment) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการประเมิน
ภาระโรคหรือการบาดเจ็บจากความเส่ียง ความเส่ียง ในที่นี้ หมายถึง โอกาสเส่ียงที่จะเกิดผลกระทบ
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หรือปัจจัยที่เพิ่มโอกาสผลกระทบ นิยมใช้ในขั้นตอนการประเมิน (Appraisal stage of HIA) ช่วยให้
เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องของข้อเสนอในรายงานการแก้ไข/จัดการความเสี่ยง (Proposal) และปัจจัย
บ่งชี้ทางสุขภาพ (Health determinants) หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของส่ิงคุกคามต่อ
สุขภาพและการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Dose-response relationship) และการรับสัมผัส 
(Exposure) การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพเชิงคุณภาพ เช่น  ก). รู้ปริมาณสารที่รับสัมผัส  ข) ไม่รู้
ปริมาณสารที่รับสัมผัส หรือแม้แต่ใช้ในการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเส่ียง 

 
ตารางท่ี 8.4 การวิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์หลายปัจจัย (Multi-criteria analysis ; MCA) 

ปัจจัย 
ค่าถ่วงน้ําหนัก 

ต้นน้ํา 
กลางน้ํา 

ปลายน้ํา 
เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว 

สิ่งแวดล้อม 40 30 40 30 50 
เศรษฐกิจ 20 30 30 30 20 
สังคม 20 30 20 30 20 
เทคโนโลยี 20 10 10 10 10 
รวม 100 100 100 100 100 

ท่ีมา สัญชัย สูติพันธ์วิหาร (2556) 
 
ตารางท่ี 8.5  ความเสี่ยง (Risk Matrix) 25 ช่อง 

ผลกระทบ 
เกิดยาก 

(1) 
เกิดน้อย 

(2) 
เกิดข้ึนบางคร้ัง  

(3) 
เกิดบ่อยคร้ัง 

(4) 
เกิดประจํา 

(5) 
รุนแรงมาก (5)  5* 10 15 20 25 

รุนแรง (4)  4 8 12 16 20 

ปานกลาง (3)  3 6 9 12 15 

น้อย (2)  2 4 6 8 10 

น้อยมาก (1) 1 2 3 4 5 

 
ตารางท่ี 8.6 ความเสี่ยง (Risk Matrix) 9ช่อง 

ผลกระทบ 
โอกาสเกิด 

น้อย (1) บางครั้ง (2) มาก (3) 

ตํ่า (1)  (1) (2) (3) 

ปานกลาง (2)  (2) (4) (6) 

มาก (3)  (3) (6) (9) 
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การประเมินความเส่ียงสุขภาพจะเป็นเครื่องมือที่ทําให้ชุมชนรู้ข้อมูลว่ามีโอกาสเกิดผล
กระทบจากโครงการขนาดใหญ่มากน้อยต่อสุขภาพและสาธารณสุขและวิธีการป้องกัน 

 
จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550 เมื่อมีกรณีที่จะมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประชาชนมีสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลจาก  อปท.  ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้น บุคลากรของ  อปท.  จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานให้ได้ข้อมูลที่จะต้อง
เปิดเผยต่อประชาชนผู้ร้องเรียนหรือผู้ได้รับผลกระทบ  

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ  พ.ศ. 2552  อปท. สามารถนํา
กระบวนการ HIA มาประยุกต์ใช้ในการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ส่วนการประยุกต์ใช้ HIA ในงาน
ตามบทบาท อํานาจหน้าที่ของ  อปท.  อาจเป็นเรื่องใหม่สําหรับ  อปท.  บุคลากรของ  อปท.  ยังขาด
ความพร้อมทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ในการดําเนินการ HIA   อปท.  ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ดําเนินการ เพราะกรอบบทบาท ภาระหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ระบุไว้
ชัดเจนว่าต้องมีการดําเนินการ HIA ในนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ซึ่งแตกต่างจากกรอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการกําหนดไว้ชัดเจน ทุก  อปท.  จึงต้องปฏิบัติตาม ในอนาคตหากมีการ
กําหนดกฎระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เกี่ยวกับ การดําเนินงาน HIA สําหรับ  อปท.  คาด
ว่า ทุกๆ   อปท.  จะมีการนํา HIA มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

กรณีที่ท้องถิ่นต้องการนํากระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)   ไปประยุกต์ใช้
ในงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม  และการดําเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา  ให้ได้มาซึ่งข้อมูล/
องค์ความรู้ ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. กําหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)  ใน

รูปคณะทํางาน / บุคลผู้ได้รับมอบหมาย โดยผู้รับผิดชอบต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (HIA)   

2.  คัดเลือกประเด็นงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง ทําการคัดเลือกนโยบาย /กจิกรรมฯ/กิจการ ด้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อม เพื่อดําเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)  โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ในพื้นที่ พร้อมจัดทําแผนดําเนินการ ที่ประกอบด้วย หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ประเด็น/พื้นที่
เป้าหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะได้รับ และเสนอผู้บริหาร  
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3. การกล่ันกรอง (Screening)  
คณะทํางาน/ทีมงานดําเนินการขั้นตอนการกล่ันกรอง ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการดําเนินงาน 

HIA   โดยเริ่มจาการทบทวนข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพื้นที่ ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม  
ข้อมูลสถานะทางสุขภาพของชุมชน ขนาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การดําเนินนโยบาย/กิจกรรม ซึ่งอาจได้จากโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพิจารณาถึงผลกระทบที่ควรนํามาประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

ในการดําเนินงานควรสร้างทีมงานที่จะมาช่วยพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดจากนโยบาย/
กิจกรรมน้ันๆ ซึ่งทีมงานควรประกอบด้วย  1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 3) ผู้แทนของกลุ่มประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ 4) ผู้แทนประกอบการ
หรือเจ้าของโครงการ 5) บุคลากรจากหน่วยงานด้านวิชาการหรือหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบาย แผนงาน โครงการน้ันๆ   

4. กําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  
 เมื่อผลจากขั้นตอนการกล่ันกรอง สรุปได้ว่า ผลกระทบที่เกิดจาก นโยบาย/กิจกรรม นั้นๆ 
ควรทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ คณะทํางาน ดําเนินการกําหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ทําการเลือก/ระบุประเด็นสุขภาพที่จะทําการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (ซึ่งข้อมูลที่
นํามาพิจารณาเป็นข้อมูลจากขั้นตอนการกล่ันกรอง) ซึ่งเป็นประเด็นที่คาดว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเส่ียง โดยพิจารณาทั้งขนาดของผลกระทบ
และความรุนแรงของผลกระทบ  

การได้มาซึ่งข้อมูลและขอบเขตการศึกษา นั้นทําได้หลายวิธี เช่น การปรึกษาผู้เช่ียวชาญและ
การทบทวนเอกสารวิชาการและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Public Scoping) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุด 
สามารถนํามากําหนดกลุ่มประชากรศึกษา เครื่องมือที่ใช้ศึกษา วิธีการ พื้นที่ และระยะเวลาที่จะ
ดําเนินการประเมิน  

ผลที่ได้จากการกําหนดขอบเขตการศึกษา จะได้มาซ่ึงกรอบหรือขอบเขตของการดําเนินการ
การศึกษาในขั้นตอนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต่อไป  ประกอบด้วย 1) ประเด็นที่จะ
ทําการศึกษา 2) กลุ่มประชากรศึกษา 3) พื้นที่ศึกษา  4) ระยะเวลาในการศึกษา 5) วิธีการและ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 6) วิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และ 
7) ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ 8) แผนการดําเนินงาน เป็นต้น 

5. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นขั้นตอนดําเนินการประเมินผลกระทบตามที่กําหนดไว้ในขอบเขตการศึกษา เพื่อ
คาดการณ์ /ระบุผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นบ่งช้ีระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ  และจัดลําดับความสําคัญของปัญหา เพื่อนํามาจัดทํามาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากนโยบาย/กิจกรรม นั้นๆ  
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การประเมินผลกระทบ ทีมงานที่ทําการประเมินควรประกอบด้วยบุคลากรของ  อปท.  
นักวิชาการจากภายนอก เช่น สถาบันการศึกษา ศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น  
  6. การจัดทําข้อเสนอแนะและมาตรการ 

การจัดทําข้อเสนอแนะ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการกล่ันกรอง 
การกําหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบ ซึ่งในการจัดทําข้อเสนอแนะ ควรประกอบด้วย ข้อมูล
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางลบและทางบวก และเสนอมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อใช้ในการปรับปรุงนโยบาย/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาและต้องจัดให้มี
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ผู้รับผิดชอบนโยบาย แผนงาน โครงการนั้นๆ นักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่ม
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางลบ และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทางบวก 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวเกิดความครอบคลุมเรื่องสุขภาพมากท่ีสุด คณะทํางาน/ทีมผู้ประเมิน 
รวบรวมข้อคิดเห็นจากการประชุม นํามาปรับปรุงข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมาก
ที่สุด และเสนอต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจต่อไปเพื่อเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 

7.  การนําข้อมูลจากรายงานการศึกษาไปใช้ 
หลังจากจัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ (Public review) และจัดทํา

ข้อเสนอแนะ ให้มีความสมบูรณ์แล้ว ควรนําข้อมูลและข้อเสนอแนะดังกล่าวเสนอผู้บริหารของท้องถิ่น
หรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ เพื่อนําข้อมูลจากรายงานฯ ไปใช้ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม พัฒนาต่างๆในท้องถิ่น และหรือข้อกําหนดท้องถิ่นต่อไป 

8 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
หลังจากที่มีการตัดสินใจดําเนินงานตามนโยบาย โครงการ กิจกรรม หรือกิจการ ในพื้นที่

และมีการกําหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานท้องถิ่นที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจควรดําเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบที่ระบุไว้ 

ตัวอย่างการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการท้องถิ่นและชุมชนที่เป็น 
Best Practice 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับชุมชน (Community Health Impact 
Assessment: CHIA) เป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะตั้งแต่ขั้นการวางแผนจนกระทั่งการตัดสินใจ โดยใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็น
เครื่องมือในการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายและโครงการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้
เครื่องมือที่แต่ละชุมชนพัฒนาขึ้นจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละชุมชนมีความเฉพาะ ความ
ต้องการและมีบริบทที่แตกต่างกัน จึงเป็นช่องทางที่สนับสนุนให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีความหมาย และนําไปสู่การพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่สอดคล้องกับทิศทางหรืออุดมการณ์ของชุมชนอย่างแท้จริง 
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ระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของไทยยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้ 
การดําเนินการศึกษาเป็นเพียงการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และสร้าง
ความชอบธรรมให้กับเจ้าของโครงการในการพัฒนาโครงการ อีกทั้งไม่สามารถตอบสนองต่อการสร้าง
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนได้จากเสียงการร้องเรียนจากภาค
ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาค
ประชาชน และเจ้าของโครงการ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการดําเนินการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ก่อนที่จะมีการดําเนินโครงการ หรือในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการ รวมทั้ง
ภายหลังจากที่มีการดําเนินโครงการ ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการพัฒนาโครงการต่างๆ  

สําหรับประเทศไทยถึงแม้การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะในขั้นตอนการศึกษา
ได้จัดให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน แต่การดําเนินการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผิวเผิน โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วนของโครงการ รวมถึงองค์ความรู้อื่นๆ ที่ใช้ประกอบการ
พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ บางครั้งข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของประชาชนเป็นเพียง
ข้อคิดเห็นประกอบการจัดทํารายงานฯ แต่ไม่ใช่ข้อมูลประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบ
โครงการ นอกจากนี้ ในส่วนของขั้นตอนอื่นๆ ของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การ
คัดเลือกโครงการที่ต้องจัดทํารายงานฯ การการกําหนดขอบเขตการศึกษา การพิจารณาอนุมัติรายงาน
ฯ และการติดตามตรวจสอบโครงการ ยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม โดย
ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตการศึกษา หรือตรวจสอบข้อมูลในร่าง
รายงานผลการศึกษา รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นโต้แย้ง หรือคัดค้านผลการศึกษาก่อนมีการเห็นชอบในผล
การศึกษาโดยคณะกรรมการผู้พิจารณารายงานฯ ส่ิงเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดชนวนความขัดแย้งในสังคม 
ทําให้สังคมขาดความเช่ือมั่นในระบบการประเมินผลกระทบ 

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ : การต้ังโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี บ้านบางสาร ต.
กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

การที่รัฐบาลจะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในภาคใต้อยู่หลายพื้นที่ มีทั้งพื้นที่ที่กําลังศึกษา และ
พื้นที่ที่ได้ดําเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง ทางฝ่ังอ่าวไทยตอนบนเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งมีพื้นที่ติดชายฝ่ังทะเลสองร้อยกว่ากิโลเมตร มีคลองหลายสายที่อุดมสมบูรณ์ มีโรงไฟฟ้าที่อําเภอ
ขนอม และชายฝ่ังทะเลก็มีสภาพน้ําลึก จากเดิมที่ร่วมรับรู้ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะขึ้นที่ ตําบล
ทุ่งใส อําเภอสิชล แต่เนื่องจากไม่มีพื้นที่บนฝ่ังมากพอ สําหรับการตั้งฐานปฏิบัติการ ดังนั้นบริษัท 
เชฟรอนประเทศไทย จํากัด จึงร่วมมือกับบริษัทเซาท์อีสท์เอเชียเทคโนโลยี จํากัด ตั้งฐานการ
ปฏิบัติงานสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย มีสํานักงานและคลังเสบียงและอุปกรณ์ที่สําหรับใช้
ในแท่นขุดเจาะกลางทะเล ท่าเรือสําหรับการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ส่ิงของเสบียงเหล่านี้ไปยังแท่นขุด
เจาะบนเน้ือที่ 300 ไร่ ของบ้านบางสาร ตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชแทน 
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ผลกระทบ ในพื้นที่กําลังดําเนินการจัดซื้อที่ดินในพ้ืนที่ อําเภอขนอม อําเภอสิชล และ
อําเภอท่าศาลาของกลุ่มนายทุน และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย จํากัด ในพื้นที่ตําบลกลายน้ัน มี
พื้นที่หลัก 275 ไร่ โดยได้ทําความเข้าใจกับชุมชนเพียงว่าเป็นโกดังจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สําหรับลําเลียง
เพื่อจัดตั้งแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม และมีพนักงานเข้ามาทํางานในบริษัทประมาณ 200 คน ผลกระทบ
ต่อชุมชนเป็นเรื่องเสียงซึ่งอาจจะไกลถึง 5 กิโลเมตร ทําให้ชุมชนยอมรับเงื่อนไขได้ เนื่องจากจะเกิด
ความเจริญและสร้างรายได้แก่ชุมชน 

การเข้ามาดําเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทที่เข้ามาดําเนินการสร้าง
ความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นส่วนๆ และจัดทําการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนๆ เช่นกัน 
โดยไม่ได้ชี้แจงให้เห็นภาพรวมทั้งระบบ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์บริษัท ไปอีกหลายทางเพื่อสร้างการ
ยอมรับ เช่น การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรณรงค์ บันเทิง และกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อ
พยามยามชี้ให้เห็นว่า ทางบริษัทห่วงใย และพยายามจัดการส่ิงแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

ในส่วนของพ้ืนที่ 275 ไร่ นั้นมีชุมชนอาศัยอยู่ 9 ครัวเรือน แต่เป็นการอาศัยในพื้นที่ของคน
อื่นมาประมาณ 3 ชั่วอายุคน หรือประมาณ 80 ปี โดยการตกลงทางวาจาตั้งแต่ในยุคก่อนจนมาถึง
ปัจจุบัน ขณะนี้เมื่อพื้นที่แปลงน้ีได้เปล่ียนมือทําให้ ทั้ง 9 ครัวเรือนต้องย้ายออกไป โดย 7 ครัวเรือน
ยอมย้ายออกไปแล้วโดยแลกเปล่ียนกับที่ดินแปลงใหม่ครึ่งงานและค่ารื้อถอน ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
ส่วนอีก 2 ครัวเรือนยังไม่ยอมรับข้อเสนอ เนื่องจาก ขอดูพื้นที่ที่จะย้ายไปอยู่ และเงินค่ารื้อถอน 
50,000 บาท เนื่องจากกรณีที่ดินนี้เป็นคดีแพ่ง ดังนั้นทางออกจึงมี 4 กรณี คือ 

1. ยอมย้ายออกโดยยอมรับเงื่อนไขที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ตั้งให้ 
2. ตั้งเงื่อนไขต่อรองขอเพิ่มค่ารื้อถอน และขอดูที่ดินแปลงใหม่ รวมทั้งสร้างบ้านโดยมีโครง

หลังคาเป็นพื้นฐานสําหรับการอาศัยชั่วคราว 
3. ต่อสู้ทางกฎหมายโดยใช้สิทธิครอบครองแบบปฏิปักษ์อย่างน้อย 10 ปี แต่ต้องจ้างทนาย

เอง ถ้าแพ้จะไม่ได้อะไรเลย 
4. ทางบริษัทให้ออกจากพื้นที่โดยไม่ได้รับผลตอบแทนแต่อย่างใด โดยใช้สิทธิการถือครอง

ที่ดินตามตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม ที่ดินสองแปลงนี้เป็นเพียงกรณีหนึ่งของอีกหลายกรณี แม้ว่าที่ดินรายรอบยัง

ไม่ได้ถูกซื้อทั้งหมด แต่หากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ก็จะถูกกดดันด้วยมลภาวะ และเงิน
ค่าตอบแทนเรื่องที่ดินดังเช่น พื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

กระบวนการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกระบวนการด้านสุขภาวะองค์รวม โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ดังนี้ 

1. เชื่อมประสานภาคี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และสถานีอนามัย และภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขับเคล่ือน 

2. ผลักดันและสร้างกระบวนการเรียนรู้ ประเด็น หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด 

3. แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแผนสุขภาวะชุมชน 
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4. ฐานข้อมูลทางสุขภาพและแผนชุมชน 
5. การพัฒนาศักยภาพ อสม.  
6. เกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ 

กระบวนการทํางานในพื้นที่ ต้องใช้หลายองค์ประกอบ เพื่อสร้างการเรียนรู้ และยอมรับ 
รวมทั้งการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างเข้าใจ และเข้าถึง ประกอบกับการทําข้อมูลของพื้นที่ให้เป็น
ปัจจุบันมากที่สุด เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และกระบวนการทํางานอย่างรอบคอบ และสามารถ
ยกระดับการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนภายใต้การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

อุปสรรค บริษัท กลุ่มทุน และนักการเมืองท้องถิ่น ได้เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ และการ
เรียนรู้แก่ชุมชน ด้านความเจริญของพื้นที่และผลภาษีที่จะได้รับ อีกทั้งการตั้งโรงงานผลิตปิโตรเลียม
ยังเป็นการสร้างความเจริญแก่ประเทศและการแก้ปัญหาน้ํามันเชื้อเพลิง และยังเป็นแหล่งทุนใหญ่ใน
การจัดงานสําคัญต่างๆ เพื่อทํางานกับมวลชน ทําให้ชุมชนรับรู้ข้อมูลชุดหนึ่งซ่ึงเป็นประโยชน์กับการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั้งส้ิน แต่ขาดชุดข้อมูลและการเรียนรู้อีกหลายๆ ด้านในทางผลกระทบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่คาดไม่ถึง ทางด้านภาคีต่างๆ ทั้งภาควิชาการและภาคพัฒนาเอกชน ยัง
ไม่ได้ดําเนินการเชิงรุกในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน สําหรับการตั้งกระบวนการเพื่อติดตาม
ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด แต่มีแนวโน้มและเกิดการรับรู้ในวงกว้างขึ้น  

ปัญหาทางการเมืองของการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กระบวนการประเมินส่ิงแวดล้อมและสุขภาพที่ผ่านมา มีปัญหาทั้งจากหน่วยงานของรัฐ 

นักการเมือง ทุนชาติ ทุนข้ามชาติ และทุนต่างชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีข้อเสนอให้ใช้กระบวนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ในการตัดสินใจทุกระดับ ตั้งแต่ขั้นตอนกําหนดนโยบาย แผน 
และการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างสอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับพื้นที่  

การตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  พ.ศ. 2535 ทําให้มี
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ สํานักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และที่สําคัญก็คือ การบัญญัติในกฎหมายว่าการดําเนินโครงการขนาดใหญ่จะต้องมีการ
จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือ EIA และต่อมาก็กําหนดให้โครงการที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนก็ได้มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพด้วยหรือที่เรียกว่า EHIA ก่อนการอนุมัติโครงการโดยการนํากฎหมายส่ิงแวดล้อมจากประเทศ
ที่มีกฎหมายส่ิงแวดล้อมที่ก้าวหน้ามาปรับใช้ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา 

การจัดทํารายงานนี้จะต้องดําเนินการก่อนการตัดสินใจดําเนินโครงการ ขณะที่กระบวนการ
พิจารณารายงานจะต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการมีคณะกรรมการ
ผู้ชํานาญการคือ คชก. และคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ที่มาจากหลายฝ่าย 

แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและมีกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติ เราจะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวกลับถูกบิดเบือนทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐ นักการเมือง ทุนชาติ ทุนข้ามชาติ และทุนต่างชาติ เพราะ 
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1. ทั้งรายงานทั้ง EIA และ EHIA จัดทําขึ้นเพื่อให้โครงการผ่านการพิจารณาอนุมัติตาม
กกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดมากกว่ามุ่งที่จะแสดงให้เห็นผลกระทบที่แท้จริง สถานะของรายงาน
เหล่านั้น จึงไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่เป็นเพียงตรายางให้กับโครงการ ดังจะเห็นได้
ว่าแทบจะนับได้ว่ามีรายงานเพียงไม่กี่ฉบับที่ไม่ผ่านการพิจารณาทั้งจากสํานักนโยบายและแผน
ส่ิงแวดล้อมและคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

2. ทั้งรายงาน EIA และ EHIA ได้ถูกทําให้เป็นธุรกิจที่ปรึกษาซึ่งสร้างรายได้จํานวน
มหาศาลให้กับบรรดาบริษัทที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา และแม้ว่ามีการตรวจพบว่ารายงานที่
บรรดาบริษัทที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษามีการจัดทํารายงานเท็จ มีการประเมินผลกระทบต่ํากว่า
ความเป็นจริง แผนการแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมไม่เป็นจริง แต่เหล่าธุรกิจที่ปรึกษาก็ไม่เคย
ถูกลงโทษ ซึ่งเราจะเห็นได้จากหลายกิจการที่มีการจัดทํา EIA หรือ EHIA แต่กลับสร้างผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน   

3. การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน กลับขาด
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น ปัญหานี้ส่วนหนึ่งมาจากการแทรกแซงของ
นักการเมือง และอีกส่วนหน่ึงมาจากการอ่อนแอของหน่วยงานกํากับที่ไม่ได้เข้มงวดกับประเด็นนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานในแต่ละด้านที่
ขาดความโปร่งใสและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. นักการเมืองที่มาเป็นรัฐบาลเองก็มักจะเป็นผู้ละเมิดกฎหมายเสียเอง โดย
คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการและงบประมาณก่อนที่จะมีการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกรณีของเขื่อนแม่วงก์ เป็นต้น แม้ว่าตามกฎหมายแล้ว นายกรัฐมนตรีก็คือ
ประธานคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

ความล้มเหลวของการจัดทํารายงาน EIA และ EHIA ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงทําให้
เกิดปรากฎการณ์ที่สําคัญก็คือ ชาวบ้านและนักส่ิงแวดล้อมต้องลุกขึ้นมาประท้วงการจัดทํารายงาน 
EIA หรือ EHIA ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า การจัดทํารายงาน EIA และ EHIA ตกเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับรัฐและทุนในการแย่งชิงทรัพยากรไปจากชุมชน 

ตามหลักการวิชาการยืนยันการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ดี แต่มีการ
ออกแบบระบบไม่โปร่งใส ขาดการมีส่วนร่วม ตรวจสอบยาก จนนํามาสู่ความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม 
ต้องก้าวข้ามเร่ือง EIA และEHIA ก่อน และมองเฉพาะการประเมินผลกระทบ (Impact Assessment: 
IA) โดยเป็นกระบวนการแสวงหาข้อมูลหลักฐานประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย โครงการ หรือ
กิจกรรมทั้งนี้ ข้อเสนอให้การปฏิรูปต้องระบุถึงระบบ IA และพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ 
และสนับสนุนให้เกิดกองทุน เพื่อลดข้อห่วงใยการจ้างตรง 
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บทที่ 9 
 

เครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: ข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
  เมื่อศึกษาบทที่ 9 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ  

1. อธิบายลักษณะทั่วไปของข้อบัญญัตทิ้องถิ่นได ้
2. อธิบายขั้นตอนและจัดทําขอ้บัญญัติทอ้งถิ่นได ้
3. อธิบายเรือ่งการควบคุมข้อบัญญัติทอ้งถิ่นได ้

 
 
1. ลักษณะทัว่ไปของขอ้บัญญัติทอ้งถิ่น 

แนวความคิดพื้นฐานในการตราข้อกําหนดของท้องถิ่น เนื่องจากข้อกําหนดของท้องถิ่น 
เป็นกฎหมายประเภทหน่ึง จึงจําเป็นต้องพิจารณาถึงรากฐานของกฎหมายเสียก่อน เพื่อประโยชน์ใน
การทําความเข้าใจถึงแนวความคิดพื้นฐานของการตราข้อกําหนดของท้องถิ่นกฎหมาย อาจพิจารณา
ได้ 2 นัย ซึ่งนัยหนึ่งหมายถึง กฎกติกาที่ต้องการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม เพื่อให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข อีกนัยหนึ่งหมายถึงเครื่องมือหรือกระบวนการในการจัดการให้
เป็นตามกฎกติกานั้นอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข เช่นกันดังนั้น 
รากฐานของกฎหมาย จึงมาจากปัญหาข้อเท็จจริงของสังคมที่มีสาเหตุมาจากการกระทําใดๆ หรือ
การละเว้นการกระทําใดๆ ของคนบางคนในสังคม ซึ่งทําให้เกิดความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบต่อ
สาธารณชนโดยส่วนร่วม และเน้นที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยของสังคมโดยส่วนรวมนั่นเอง  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่ต้องการคุ้มครองประชาชนด้านการสาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อม ที่เน้นลักษณะของปัญหาด้านการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม อันได้แก่ เรื่องการจัดการส่ิง
ปฏิกูลมูลฝอย สุขลักษณะของอาคารการก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สัตว์การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมตลาด สถานที่จําหน่ายอาหาร และ
สถานที่สะสมอาหาร รวมทั้งการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องที่พิจารณาเห็นว่า 
คนในสังคมจะต้องมีการจัดเก็บ รวบรวมและกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อมิให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์หรือแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และต้องการให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อประชาชนข้างเคียงหรือสาธารณชน
โดยทั่วไป ได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงกําหนดกติกาเกี่ยวกับการควบคุมกํากับดูแลเรื่องดังกล่าว และ
กิจการน้ันๆ ในสังคม โดยตราเป็นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 นี้ขึ้น และได้
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กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจตราข้อกําหนดของท้องถิ่น ว่าด้วยสุขลักษณะของคนหรือผู้
ประกอบกิจการที่พึงต้องปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดสภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนหรือ
เป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญ  ดังนั้น ราชการส่วนท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน ที่รับผิดชอบตามกฎหมายและมีบทบาทในการร่างข้อกําหนดของ
ท้องถิ่น ผู้ร่างจําเป็นต้องมีแนวความคิดพื้นฐานสําหรับการยกร่าง คือ 

(1) ต้องมีความชัดเจนต่อปัญหาข้อเท็จจริงของสังคมกล่าวคือ ต้องรู้เสียก่อนว่า ในท้องถิ่น
ที่รับผิดชอบอยู่นั้น มีปัญหาเรื่อง การสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม
อย่างไร? มีสาเหตุมาจากอะไร? จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อะไร? หรือจากการประกอบกิจการ
ใด? ที่ดําเนินการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมเหล่านี้คือ ข้อมูลพื้นฐานใน
การตราข้อกําหนดของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่เป็นจริงของคนในสังคมนั้น 

(2) ต้องมีความชัดเจนต่อเทคโนโลยีหรือวิชาการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นหมายความว่า เมื่อ
รับรู้ว่า สังคมในท้องถิ่นนั้น มีปัญหาด้านการสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมอะไร? และมีสาเหตุมาจากการ
กระทําของคนในสังคมอย่างไร? หรือจากการประกอบกิจการประเภทใด? ในลักษณะอย่างไร? แล้ว 
ต้องค้นคว้าหาเทคโนโลยีหรือวิชาการที่จะใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ันๆ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เป็น
ส่ิงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการแก้ไขสาเหตุแห่งปัญหา
นั้นๆ เช่น กรณีเหตุแห่งปัญหาน้ําเสีย หรือเหตุเดือดร้อนรําคาญเร่ืองกล่ิน อันเนื่องมาจากการ
ประกอบกิจการเล้ียงสุกร ริมแม่น้ํา จะกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร ? ที่จะสามารถขจัดกล่ิน
เหม็นมูลสุกรได้ หรือกําหนดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียด้วยระบบอะไร? จึงจะแก้ปัญหาเรื่องน้ําเสียได้
เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการต้องปฏิบัติเป็นต้น 

(3) ต้องมีความชัดเจนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายหมายความว่า เมื่อชัดเจนแล้วว่า จะใช้
เทคโนโลยีและหลักเกณฑ์ทางวิชาการใดที่จะใช้เป็นข้อกําหนดเพื่อบัญญัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ
เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ยกร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นนั้น ต้องมีความชัดเจนต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายด้วย กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อํานาจในการออก
ข้อกําหนดเรื่องเช่นว่านั้นหรือไม่ เพราะหากไม่มีบทบัญญัติให้อํานาจไว้ก็ย่อมออกข้อกําหนดเชน่นั้น
ไม่ได้หรือถ้ามีบทบัญญัติเกี่ยวข้องแต่มิได้บัญญัติให้ครอบคลุมถึงขนาดนั้น ก็ไม่สามารถออก
ข้อกําหนดนั้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพิจารณาตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมายเสมอ 
ก่อนที่จะตราข้อกําหนดของท้องถิ่น 

(4) ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของข้อกําหนดของท้องถิ่นหมายความว่า เมื่อ
ตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วว่าสามารถบัญญัติเรื่องนั้นได้ ส่ิงที่ต้องพิจารณาต่อไป ก็คือ
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของข้อกําหนดหรือข้อบัญญัตินั้น โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงทาง
เศรษฐกิจว่า  เทคนิควิธีการตามข้อกําหนดนั้นต้องลงทุนมากน้อยเพียงใด ยากหรือง่ายเพียงใด 
ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการได้หรือไม่จะยอมรับได้หรือไม่? มี
ความจําเป็นเพียงใดต่อการแก้ไขปัญหาน้ัน คือ ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหรือไม่? เหล่านี้คือคําถามที่
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ต้องพิจารณาหาคําตอบที่ เหมาะสมหากราชการส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาโดยใช้วิธี คิดตาม
องค์ประกอบทางความคิดในการยกร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นข้างต้นอย่างครบถ้วน เชื่อได้ว่า
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะสามารถยกร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นขั้นตอนในการยกร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นจึงอาจสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

1) ต้องดําเนินการสํารวจสภาพปัญหาของท้องถิ่นเสียก่อน เพื่อให้รับทราบปัญหาที่
เป็นจริงของท้องถิ่นนั้น แล้วลําดับความสําคัญของปัญหา เพื่อเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขก่อน 

2) พิจารณาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
3) พิจารณายกร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นเรื่องที่จะแก้ปัญหานั้น โดยคํานึงถึงกรอบ

บทบัญญัติ แห่งกฎหมายที่ให้อํานาจไว้เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด กรณีตราข้อกําหนดเกินกว่าที่
กฎหมายให้อํานาจไว้ ทั้งนี้ อาจต้ังเป็นคณะกรรมการยกร่างก็ได้ โดยมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องน้ันร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

4) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอาจจะดําเนินการ 2 วิธีคือ 
- โดยสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในการแก้ปัญหาน้ัน

และความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อกําหนดที่จะกําหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ 
- เปิดประชาพิจารณ์เกี่ยวกับข้อกําหนดของท้องถิ่นที่ออกมาบังคับใช้เพื่อให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการเรื่องนั้นด้วย 
(5) เมื่อเสนอร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่น ควรได้มีการ

เตรียมข้อมูล หลักการและเหตุผลของการร่าง รวมทั้งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน 
 
ข้อกําหนดท้องถิ่นเป็นแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการกําหนด

หลักการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชนในด้านอาชีวอนามัยส่ิงแวดล้อมโดยกําหนดให้ประชาชนที่
อยู่รวมกันเป็นชุมชนอย่างปกติสุข ไม่ก่อเหตุรําคาญ หรือกระทําการใดๆ ให้สุขอนามัยของชุมชน
ได้รับความเสียหาย ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย "ข้อบัญญัติท้องถิ่น" ว่าเป็นกฎซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ต่อมาได้มีการจัดทําพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. 25425 
ขึ้นเพื่อวางหลักเกณฑ์และวิธีการของการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                                                           

5พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีจํานวนไม่น้อยกว่า กึ่งหน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน มี
สิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถ่ินเพื่อดําเนินการให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ินได้ 

มาตรา 5 คําร้องขอให้ประธานสภาท้องถ่ินดําเนินการให้สภาท้องถ่ินพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ิน ต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 (1) ช่ือ ท่ีอยู่ และลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมท้ังสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน บัตรประจําตัว
ประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมี รูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
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“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” เป็นกฎซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ได้แก่ ข้อบัญญัติจังหวัดซ่ึงตราขึ้นโดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบัญญัติซึ่งตราขึ้นโดยสภาเทศบาล ข้อบังคับตําบลซ่ึงตราขึ้นโดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งตราขึ้นโดยสภากรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติเมืองพัทยาซ่ึงตราขึ้น
โดยสภาเมืองพัทยา  ข้อกําหนดท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือ ต้องการควบคุมดูแลกิจการ
หรือการดําเนินการใดๆ  ของเอกชนในพื้นที่ให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดเหตุ
รําราญแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสุขภาพของประชากร 
(Health of  Population) ในส่วนของการกําหนดขั้นตอนการยกร่างข้อกําหนดท้องถิ่นนั้น ทุกระดับ

                                                           
 (2) ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินซ่ึงต้องมีข้อกําหนดท่ีชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถ่ินใน

เรื่องใดท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ในการนี้อาจมีสรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุ่ง
หมายของการกําหนดหลักการในแต่ละ ข้อกําหนดของร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีเสนอให้เพียงพอท่ีจะเข้าใจเหตุผลท่ี
กําหนดไวใ้นแต่ละ ข้อกําหนดด้วยก็ได้ 

 (3) รายช่ือผู้แทนของผู้เข้าช่ือท่ีจะมีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอ และการพิจารณาข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน 

 (4) คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าช่ือตาม  (3) ว่า ผู้เข้าช่ือทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ัน และเป็นผู้ร่วมลงช่ือด้วยตนเอง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ ใดร่วมลงช่ือในการเข้าช่ือ ดังกล่าวโดยถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติน้ีแล้ว ให้ถือว่าการเข้าช่ือน้ันมีผลสมบูรณ์และจะถอน การเข้าช่ือในภายหลังอีกมิได้ 

มาตรา 6 เมื่อประธานสภาท้องถ่ินได้รับคําร้องตามมาตรา 5 แล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารดังกล่าว ถ้าเห็นว่าครบถ้วนแล้ว ให้ประธาน สภาท้องถ่ินจัดให้มีการปิดประกาศรายช่ือผู้เข้าช่ือ
ดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินน้ัน และเขตชุมชนหนาแน่นในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ัน 

ในกรณีท่ีผู้ใดมีช่ือเป็นผู้เข้าช่ือดังกล่าวตามประกาศในวรรคหน่ึงโดยมิได้ร่วม เข้าช่ือด้วย ให้ผู้น้ันมีสิทธิย่ืนคํา
ร้องคัดค้านต่อประธานสภาท้องถ่ินหรือบุคคลท่ีประธานสภา ท้องถ่ินแต่งตั้ง เพื่อให้ขีดฆ่าช่ือตนเองออกจากบัญชี
รายช่ือผู้เข้าช่ือดังกล่าวได้ภายในย่ีสิบวันนับแต่ วันปิดประกาศตามวรรคหน่ึง 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ารายช่ือของผู้เข้าช่ือ ท่ีไม่มีการคัดค้านเป็นรายช่ือท่ี
ถูกต้อง และถ้ามีจํานวนครบตามมาตรา 4 ให้ประธานสภาท้องถ่ิน จัดให้สภาท้องถ่ินดําเนินการพิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถ่ินต่อไป แต่ถ้ามีจํานวนไม่ครบตาม มาตรา 4 ให้ประธานสภาท้องถ่ินแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าช่ือตาม
มาตรา 5  (3) ทราบเพื่อดําเนินการ จัดให้มีการเข้าช่ือเพิ่มเติมให้ครบตามมาตรา 4 ภายในสามสิบวัน ถ้าพ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว มิได้เสนอการเข้าช่ือจนครบจํานวนให้ประธานสภาท้องถ่ินจําหน่ายเรื่อง 

การพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีมีการเข้าช่ือเสนอ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ การประชุมของสภาท้องถ่ินน้ัน 
มาตรา 7 ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มี สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินใดสามารถใช้สิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรือ ขัดขวางการดําเนินการเข้าช่ือเสนอกฎหมายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ต้องระวางโทษ จําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หน่ึงหมื่นบาทถึงหน่ึง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 221  

 

ของการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีวิธีการและขั้นตอนในการยกร่างข้อกําหนดที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น
แต่ขั้นตอนของการประกาศใช้ข้อกําหนดท้องถิ่น เพราะบางประเภทต้องประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา (เช่นกรณีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น)  ในขณะที่บางประเภทเพียงประกาศ ณ ที่
ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่จําต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เช่น เทศบัญญัติ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นต้น) ก็มีผลบังคับใช้ได้เลย 

ในงานอนามัยส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขอนามัยที่ดี มีส่ิงแวดล้อมที่ดี 
โดยได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดท้องถิน่ใช้บงัคับในเขตพืน้ทีข่อง
ตนเองได้ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในเรื่องส่ิงปฏิกูลมูลฝอย กิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กิจการตลาด จําหน่ายหรือสะสมอาหาร รวมถึงการจําหน่ายสินค้าในที่ 
หรือทางสาธารณะ 

เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคํานึงถึงหลักการออกข้อกําหนดท้องถิ่นที่จะใช้
บังคับในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยจะต้องไม่ขัด หรือแย้งกับกฎหมายที่ให้อํานาจองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เช่น เมื่อมีกฎหมายแม่บทที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนดท้องถิ่น ในการกําหนดธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และกําหนดโทษ
สําหรับผู้ฝ่าฝืนข้อกําหนดท้องถิ่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกําหนดโทษปรบัเกนิกวา่กฎหมาย
แม่บท หรือกฎกระทรวงไม่ได้  หรือยกตัวอย่าง กรณีของมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 บัญญัติให้เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยต้องไม่ขัด หรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ
เทศบาลในกรณี ดังนี้ 

1. เพื่อเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 นี้ 
2. ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือให้มีอํานาจตราเทศ
บัญญัติ 

ทั้งนี้เทศบาลจะออกเทศบัญญัติที่มีบทลงโทษปรับก็ได้ แต่จะกําหนดโทษปรับเกินกว่า 
1,000 บาท ไม่ได้ หรือเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ผู้ยกร่างอาจศึกษาตัวบท ตาม มาตรา  71 ของ
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริการส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถออกข้อบัญญัติตําบล  
สําหรับใช้บังคับในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยข้อบัญญัติดังกล่าวจะต้องไม่ขัด หรือแย้งต่อกฎหมาย
หลัก หรือกฎหมายแม่บท (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริการส่วนตําบล  พ.ศ. 2537) 
อนึ่ง การใช้อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดูว่ามีกฎหมายพิเศษบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถออกขอ้บญัญตัติาํบลได้
โดยชัดแจ้ง หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และข้อกําหนดท้องถิ่นประเภทที่กําหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เพียงแต่จะกําหนดโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่หากมีกฎหมายพิเศษบัญญัติให้กําหนด
โทษปรับเกิน 1,000 บาทได้ องค์การบริหารส่วนตําบลย่อมชอบที่จะกําหนดโทษปรับสําหรับผู้ฝ่าฝืน
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เกินกว่า 1,000 บาทได้ (ข้อหารือถึงสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส.0017/11086 อ้างในเอกสาร
ประกอบคําบรรยายเรื่องแนวทางการออกคําส่ัง และการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ของกลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอํานาจออกข้อกําหนดท้องถิ่นดังกล่าวได้  แต่ต้อง
พิจารณาประเภทของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ว่ามีฐานะการปกครองในระดับใด เช่นถ้าเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นในระดับตําบล  ข้อกําหนดท้องถิ่นก็จะมีสถานะเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตํ าบล” แต่หากเป็นเทศบาลก็จะมีชื่ อ เรียกว่ า  “ เทศบัญญัติ” หรือ  “ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร” ก็จะเป็นข้อกําหนดท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

 
2. การออกข้อกําหนดท้องถิ่น 

กระบวนการออกข้อกําหนดท้องถิ่น อาจมาจากท้องถิ่นเห็นความจําเป็นที่จะต้องออก
ข้อกําหนดท้องถิ่นหรือ ประชาชนใช้สิทธิและการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

กรณีที่ประชาชนจะร่วมกันใช้สิทธิออกข้อกําหนดท้องถิ่นนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ  สามารถเข้าชื่อกันยื่นคําร้องของต่อประธานสภาท้องถิ่น โดยคําร้องดังกล่าวต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมหลักฐานที่สามารถแสดงตนได้ 
ข. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่า มีความประสงค์จะ

ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใด ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
ค. รายชื่อผู้ของผู้เข้าชื่อที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการ

พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ง. คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม  (ค) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและเป็นผู้ร่วมลงช่ือด้วยตนเอง 
ผู้ที่ร่วมเข้าชื่อในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว จะถอนการเข้าชื่อในภายหลังไม่ได้ 
 
ขั้นตอนการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
แนวทางการยกร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
(1) การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มี

แนวความคิดพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง “มีอิสระ” ในการตัดสินใจ/พัฒนาตนเองได้ 
หลักการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ดังนี้ 

1. คุ้มครองประชาชน ด้านสุขลักษณะและการอนามัยส่ิงแวดล้อม 
2. กระจายอํานาจ สู่ส่วนท้องถิ่น ออกข้อกําหนดของท้องถิ่นและบังคับใช้ 
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3. ให้อํานาจเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจตราแนะนํา เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หลักกฎหมาย และแนวความคิดพื้นฐานในการตราข้อกําหนดของท้องถิ่น  

4. ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข กํากับ ดูแล ให้การสนับสนุน 
5. ให้สิทธิแก่ประชาชนยื่นอุทธรณ์ได้ ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็น

กระบวนการของการกระจายอํานาจของรัฐจากส่วนกลางไปสู่ประชาชนในส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนในส่วนท้องถิ่นน้ันได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนแห่งท้องถิ่นนั้น“ราชการส่วนท้องถิ่น” หรือ “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” จึงเป็นหน่วยการปกครองตนเองของประชาชน ที่กฎหมายได้จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการ
กระจายอํานาจของรัฐส่วนกลาง ตามระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ ท้องถิ่นใด
ที่มีคุณสมบัติหรือมีศักยภาพตามที่กฎหมายกําหนด (เช่น มีจํานวนประชากรและรายได้ตามเกณฑ์ที่
กําหนด เป็นต้น) ก็สามารถจัดตั้งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีอํานาจในการบริหารจัดการ
ปกครองตนเองของประชาชน โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลและสนับสนุนของรัฐบาลส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคเท่าที่จําเป็น 

 (2) ภายใต้อํานาจบริหารของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจในการปกครองตนเอง ราชการ
ส่วนท้องถิ่น จึงมีอํานาจในการตราข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาบังคับใช้ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของตนเองได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ให้อํานาจไว้ซึ่งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนั้น
เรียกว่า “ข้อกําหนดของท้องถิ่น”  

“ข้อกําหนดของท้องถิ่น” หมายถึง ข้อบังคับหรือกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ตราขึ้น โดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายที่มีลําดับชั้นที่สูงกว่า เช่น 
พระราชบัญญัติพระราชกําหนด กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องตราขึ้นตาม
กระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้ด้วย กล่าวคือ ต้องตราโดยสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน จึงเป็นองค์กรที่จะสะท้อนความต้องการของประชาชนในการตรากฎหมาย
ของท้องถิ่นนั้น คําว่า “ข้อกําหนดของท้องถิ่น” เป็นคําทั่วๆ ไปที่ใช้เรียกกฎหมายที่ออกโดยราชการ
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายของรัฐให้ไว้ซึ่งถ้าเป็นคําที่ใช้เฉพาะ จะเรียกแตกต่าง
กันไปตามที่กฎหมายซึ่งจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ บัญญัติไว้ดังนี้ “เทศบัญญัติ” สําหรับเขต
เทศบาล“ข้อบัญญัติจังหวัด”สําหรับเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร”
สําหรับเขตกรุงเทพมหานคร“ข้อบัญญัติเมืองพัทยา”สําหรับเขตเมืองพัทยา“ข้อกําหนดของท้องถิ่น
ชื่ออื่นๆ” โดยทั่วไป ข้อกําหนดของท้องถิ่น เป็นกฎ กติกา ของท้องถิ่น ซึ่งประชาชนในเขตท้องถิ่น
นั้นๆ ต้องปฏิบัติตาม  

(3) ในการตราข้อกําหนดของท้องถิ่น จําเป็นต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้บัญญัติให้
อํานาจไว้ โดยที่ราชการส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการแห่งกฎหมาย 4 ประการ ดังนี้ 

1) ต้องมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อํานาจไว้อย่างชัดเจน หมายความว่า ต้องมีบท
กฎหมายที่มีลําดับที่สูงกว่ากฎหมายระดับท้องถิ่นบัญญัติให้อํานาจไว้ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติที่
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จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน หรือพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่ให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ออกข้อกําหนดของท้องถิ่น หรือเป็นกฎกระทรวงที่ให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนด
ของท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 มาตรา 35 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์
ในการควบคุมกํากับกิจการตลาดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้…” เป็นต้น 

2) ต้องตราข้อกําหนดของท้องถิ่นตามกรอบแห่งบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อํานาจ
นั้นหมายความว่า จะออกข้อกําหนดของท้องถิ่นเกินกว่าที่บทบัญญัติแม่บทให้อํานาจไว้มิได้ เช่น 
กฎหมายกําหนดให้ออกข้อกําหนดของท้องถิ่น ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมต้องไม่เกินกว่า
กฎกระทรวงท้องถิ่นจะตราข้อกําหนด อัตราค่าธรรมเนียมโดยไม่รอให้กฎกระทรวงออกก่อนไม่ได้
และจะกําหนดอัตราที่เกินกว่าอัตราในกฎกระทรวง ก็ไม่ได้หากกระทําลงไปข้อกําหนดของท้องถิ่น
ฉบับนั้น ก็ไม่มีผลบังคับใช้เป็นต้น 

3) ต้องตราข้อกําหนดของท้องถิ่นตามขั้นตอนและกระบวนการตามที่กฎหมาย
กําหนด หมายความว่า จะดําเนินการตราข้อกําหนดของท้องถิ่นโดยลัดขั้นตอน หรือละเลยต่อ
กระบวนการที่กฎหมายกําหนดไว้ มิได้เช่น การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องผ่าน
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายอําเภอ หากไม่ผ่านนายอําเภอ แล้ว
ประกาศใช้ข้อกําหนดของท้องถิ่นนั้น ก็จะไม่มีผลบังคับใช้ เป็นต้น 

4) ต้องยึดหลักการที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีโทษ ไม่มีความผิด” หมายความว่ากรณีที่
กฎหมายให้อํานาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนดของท้องถิ่นในเรื่องใด หากราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น ยังไม่ตราข้อกําหนดของท้องถิ่นในเรื่องนั้นๆ ในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ย่อมไม่มี
บทบัญญัติที่จะบังคับในเรื่องน้ันในเขตท้องถิ่นนั้น หมายความว่า ประชาชนย่อมไม่มีความผิด 

 
ขั้นตอนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ขั้นตอนการตราข้อกําหนดของท้องถิ่น ขั้นตอนในการตราข้อกําหนดของท้องถิ่นตาม

กฎหมายอาจแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
1) ขั้นตอนการเสนอร่าง โดยที่ระบบของการบริหารจัดการของราชการส่วนท้องถิ่น 

จะมีคณะกรรมการบริหารเป็นส่วนที่บริหารจัดการให้ภารกิจของราชการส่วนท้องถิ่นบรรลุผลต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นกฎหมายจึงกําหนดให้คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น มีอํานาจในการเสนอร่าง
ข้อกําหนดของท้องถิ่นได้ขณะเดียวกันสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน ซึ่งมีบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน กฎหมายจึงกําหนดให้มี
อํานาจในการเสนอร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นนั้นได้ 

2) ขั้นตอนการพิจารณา ในการพิจารณาร่างข้อกําหนดของท้องถิ่น กฎหมายได้
กําหนดให้เป็นอํานาจของฝ่ายสภาท้องถิ่นที่จะพิจารณา เพราะโดยหลักการแล้ว “ประชาชนเท่านั้น
ที่จะมีอํานาจในการตรากฎหมาย เพื่อมาใช้บังคับประชาชนเอง” ทั้งนี้เพราะสมาชิกของสภาท้องถิ่น
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เป็นผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพ้ืนที่นั้น สภาท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรที่ชอบธรรม 
ที่จะมีอํานาจในการพิจารณาตราข้อกําหนดของท้องถิ่นในเขตท้องถิ่นนั้น ๆ 

3) ขั้นตอนการลงนามตราข้อกําหนดของท้องถิ่น ในการตรากฎหมายทุกระดับช้ัน
ต้องมีผู้ที่มีอํานาจในการตรา เช่น พระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  เป็นต้น กฎหมายระดับท้องถิ่นก็เช่นกัน กฎหมาย
ก็กําหนดให้หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นผู้ตรา โดยจะมีผู้มี
อํานาจในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ เช่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ แล้วแต่กรณี  

4) ขั้นตอนการประกาศใช้ เมื่อร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นผ่านกระบวนการต่างๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนดแล้วในการประกาศใช้เพื่อให้มีผลใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้น กฎหมายก็ได้
กําหนดวิธีการไว้เพื่อให้มีหลักประกันว่าได้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปเรียบร้อยแล้ว 
เช่น การกําหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือกําหนดให้ต้องติดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สํานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 15 วัน หรือ 3 วัน 
แล้วแต่กรณี ซึ่งข้อกําหนดของท้องถิ่นมีหลายๆ รูปแบบตามลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ และมีขั้นตอนการบัญญัติหรือออกประกาศใช้แตกต่างกัน  

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามบทบัญญัติมาตรา 7(4) 
บัญญัติว่า  

“(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบาย และ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่
เกี่ยวข้อง” ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หากไม่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 8 บัญญัติ
ว่า “ข้อมูลที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา 7(4) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนํามาใช้บังคับ
ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารน้ันตามความเป็นจริงมาก่อนแล้ว 
เป็นเวลาพอสมควร” 

ในเรื่องน้ีคณะกรรมการสาธารณสุขได้รับข้อหารือจากราชการส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรา
ข้อกําหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ว่าจําเป็นต้องนําลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4) หรือไม่ คณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณาเห็นว่ามาตรา 10 
ได้บัญญัติยกเว้นมาตรา 7 สําหรับข้อกําหนดของท้องถิ่นได้แก่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อบัญญัติจังหวัด เทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งมี
บทบัญญัติกําหนดวิธีการประกาศไว้แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอีก และโดยที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมีเป็นจํานวนมาก หากต้องนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา น่าจะเป็นปัญหา
ในการปฏิบัติ ประกอบกับข้อกําหนดของท้องถิ่นจะมีผลบังคับเฉพาะในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
เท่านั้น คณะกรรมการสาธารณสุขจึงมีความเห็นว่า ข้อกําหนดของท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่น
ทุกประเภทซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไม่ต้องลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แต่เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
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ราชการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้วินิจฉัยว่า  มติความเห็นของคณะกรรมการสาธารณสุขดังกล่าว
สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
จึงไม่ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายจัดตั้งของราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นด้วยว่า จะกําหนดขั้นตอนของวิธีการประกาศใช้ข้อกําหนดของท้องถิ่นไว้อย่างไร เช่น 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 มิได้กําหนดวิธีการ
ประกาศใช้ไว้ โดยเฉพาะ ดังนั้นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลจึงต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือ
วิธีการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  

ดังนั้น การตราข้อกําหนดของท้องถิ่นใดจึงจําเป็นต้องดําเนินการตามขั้นตอน หากไม่
เป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าว ข้อกําหนดของท้องถิ่นนั้น ก็จะเป็นอันเสียไป  ไม่มีผลบังคับใช้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความสําคัญต่อเรื่องนี้ด้วย  

แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข ที่ได้เสนอไว้เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของสภาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และประโยชน์สูงสุดในการตราข้อกําหนดของท้องถิ่น 

หากร่างข้อกําหนดของท้องถิ่นได้ผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่น และได้มีการ
ประกาศใช้บังคับแล้ว ส่ิงที่จําเป็นต้องดําเนินการต่อไป คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกําหนด
ของท้องถิ่นน้ัน เพื่อชี้แจง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นในการบังคับใช้
ข้อกําหนดของท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของการบังคับใช้
กฎหมาย และเมื่อผ่านประชาคมเห็นด้วย จึงเสนอฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารเสนอไปสภาฯ สภาฯ เปิด
ประชุมตามสมัย หากสภาฯ ติดใจสงสัยจะมีข้อซักถาม ฝ่ายบริหารตอบก็ทําหน้าที่นี้ตามน้ัน ปกติ
ร่างข้อบัญญัติที่มิใช่งบประมาณอาจต้องพิจารณา  3 วาระ 

สรุป การยกร่างข้อกําหนดท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการยกร่าง และนําเสนอเพื่อพิจารณายกร่าง
ข้อกําหนดท้องถิ่นไปยังสภาท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบัติ อาจเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีอํานาจเสนอ
ร่างข้อกําหนดท้องถิ่น หรืออาจดําเนินการได้โดยคณะกรรมการบริหารท้องถิ่น โดยนายกเทศมนตรี
เป็นผู้เสนอ หรือโดยสมาชิกสภาท้องถิ่นจะเสนอร่างเพื่อพิจารณา หรือโดยต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขตพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เข้าชื่อร้องขอ
ไปยังประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้พิจารณาร่างข้อกําหนดท้องถิ่นได้ 

ในขั้นตอนต่อไปภายหลังที่ได้นําเสนอร่างข้อกําหนดท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว
สภาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยบรรดาสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ให้ความเห็นชอบ ก็จะมีผลทําให้ร่าง
ข้อกําหนดท้องถิ่นตกไป แต่หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ และหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นลงนามตรา
ข้อกําหนดท้องถิ่นควบคู่กับการลงนามโดยผู้มีอํานาจกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
หรือให้ความเห็นชอบประกอบกับดําเนินการติดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นภายในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือ 7 วัน หรือภายใน 15 วันแล้วแต่กรณี ก็จะทําให้
ร่างข้อกําหนดท้องถิ่นนั้นมีผลใช้บังคับให้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ต่อไป  

โดยสรุป การมีข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับในเขตพื้นที่ของราชการท้องถิ่นนัน้ยอ่มตอ้งอาศัย
กระบวนการ ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจัดให้มีการทําประชา
พิจารณ์จากผู้มีส่วนได้เสีย จากผู้ประกอบการเอกชน ประชาชน เพื่อให้ได้ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เป็นที่
ยอมรับจากทุกฝ่าย และเป็นข้อกําหนดท้องถิ่นที่ปฏิบัติได้จริง ในขณะที่ในทางปฏิบัติ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมิได้จัดให้มีกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นจากประชาชน แต่หากใช้วิธี
คัดลอกข้อกําหนดท้องถิ่นจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งถือว่าขาดการมีส่วนร่วม เช่น กรณี
การกําหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่จะต้องไม่สูงกว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่กําหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  แต่ความสามารถในเชิง “เศรษฐกิจ” 
หรือรายได้ของประชาชนในชุมชนแต่ละแห่งมีไม่เท่ากัน การออกข้อกําหนดท้องถิ่นในหมวดท่ี
เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ จึงต้องเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่สะท้อนเศรษฐกิจ
ของชุมชนที่แท้จริง (หมายถึง ต้องพิจารณาจากรายรับ รายจ่ายของผู้ประกอบการ จํานวน และ
ประเภท รวมถึงขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ฯลฯ) 
 

3. การควบคุมข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เนื่องจากความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับ

บริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงและล่าช้าท้องถิ่นจึงมี
ความสําคัญต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพราะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความ
ทั่วถึงในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนและทํา
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง การควบคุมข้อบัญญัติท้องถิ่น เพราะกิจการส่วนใหญ่
ที่ท้องถิ่นรับมอบจากรัฐบาล ท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้โดยใช้รายได้ของตนเอง ซึ่งมาจาก
ข้อกําหนดของกฎหมาย (สมบูรณ์ สุขสําราญ, 2545) 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบที่มีความสําคัญและสอดคล้องกับหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด ได้มีการบัญญัติรับรองการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใน
รัฐธรรมนูญที่ว่า  

1. รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

2. การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จําเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม 
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3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่
ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย 

4. กําหนดรูปแบบสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละส่ีปี 

ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองท้องถิ่น เกิดจากท้องถิ่นจําเป็นต้องมีการดําเนินงาน ใน
ลักษณะ "ประชาสังคม" กล่าวคือ มีการรวมตัวของชุมชน เป็นองค์กร หรือ ชมรม หรือ กลุ่มต่างๆ 
อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้ทุกส่วนของชุมชนได้มีส่วนร่วม ทั้งในการ
กําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การดําเนินการ และติดตาม
กํากับการ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นองค์ภาคีหนึ่งที่สําคัญ และมีบทบาทร่วมกับองค์กร
ต่างๆ ของชุมชนน้ัน ในการดําเนินการพัฒนา 

ปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลักดันให้กลไกราชการส่วนท้องถิ่นดําเนินภารกิจการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล คือการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น ต่อการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่ิงที่สําคัญที่สุดซ่ึงประชาชนใน
ท้องถิ่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนของตนเอง เข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเป็นตัวแทน
ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ และกําหนดทิศทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 

ส่วนการตรวจสอบการดําเนินงานของสภาฯ และคณะกรรมการบริหารองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยการเฝ้ามอง และติดตามการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน แล้วเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยเสนอในนามของกลุ่ม / 
ชมรม หรือองค์กรชุมชนในท้องถิ่น โดยอาจผ่านส่ือของชุมชน เช่น หอกระจายข่าว ส่ือมวลชน
ท้องถิ่น หรือโดยวิธีการตั้งข้อสังเกต โดยผ่านปากต่อปากของชุมชนเอง หรือผ่านผู้แทนของตนที่ได้
เลือกไป รวมทั้งการร้องเรยีนผ่านผู้บริหารของหน่วยงาน ที่กํากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นก็ได้ 

กรณีของการร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณีที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน จากการประกอบกิจการใดๆ ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถร้องเรียน
ได้ และขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ขององค์กร ปกครองท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานฯ ที่ต้องดําเนินการ
แก้ไขเรื่องดังกล่าว ตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด 
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การให้ความร่วมมือของประชาชน ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของท้องถิ่น ซึ่งถือว่า เป็น 
"กติกา" หรือ "หลักปฏิบัติ" ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพื่อให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาด และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้อง
ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรม เรื่องต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย 

ในการให้บริการด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยทั่วไปเป็นบทบาทภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข แต่ในบริบทของงานส่งเสริมสุขภาพ และงาน
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม หรือการบริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานนั้น รัฐบาลส่วนกลางได้กระจายอํานาจ
การจัดการดังกล่าวไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นแล้ว โดยกําหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ต่างๆ ก็ยังคงกําหนดให้มีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ จัดให้มีน้ําสะอาด หรือการประปา 
โรงฆ่าสัตว์ ตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม บํารุงทางระบายนํ้า ส้วมสาธารณะ รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ การพัฒนาสตรี เด็ก และผู้สูงอายุ การศึกษาของชุมชน การบริการสาธารณสุข การบํารุง
สถานกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ และอื่นๆ  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายในการควบคุมข้อบัญญัติท้องถิ่นคือ ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานครนายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
ประธานกรรมการบริหาร นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
กรณีศกึษา 

เทศบาลตําบล ก ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 แล้ว แต่ยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้เทศบาลไม่สามารถนํา
เทศบัญญัติดังกล่าวมาใช้ในการควบคุมกํากับและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขส่ิงแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลได้ ซึ่งปัญหาสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมที่ยังคงมี
อยู่ ได้แก่ 

1. ปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ก่อให้เกิดมลพิษกับชุมชนใน
บริเวณนั้น ฝุ่นและขยะ และขณะที่เผาจะมีกล่ินเหม็นในบริเวณที่เผาด้วย รวมทั้งจะมีกลุ่มควัน
กระจายไปทั่วเมือง ผู้บริหารเทศบาลยังไม่ได้นํากฎหมายไปควบคุมกํากับกิจการอันตราย 

2. ปัญหาเหตุรําคาญจากการชะล้างลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ ก่อให้เกิดน้ําเสีย ดินเส่ือม 
ปัญหากล่ินเหม็น  

3. ปัญหาเหตุรําคาญจากการเล้ียงสัตว์ และการตากมูลสัตว์เพื่อไว้ขาย เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวัน และยังปล่อยนํ้าเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ  

4. ปัญหาตลาดสดที่ไม่ถูกหลักเกณฑ์สุขาภิบาล 
5. ปัญหาการปล่อยน้ําเสียของโรงงานสู่ที่สาธารณะและที่เอกชน โรงงานที่ปล่อยน้ําเสีย

เป็นโรงงานย้อมผ้า 
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จากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่สืบ
เนื่องมาจากเทศบัญญัติที่ไม่เป็นปัจจุบันและจัดทําโดยคัดลอกมาจากเทศบัญญัติของเทศบาลอื่น 
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการยกร่าง 
ทําให้ไม่สามารถนําเทศบัญญัติมาใช้ในการควบคุมกํากับและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
ดังนั้น เทศบาลจึงเกิดแนวคิดที่จะยกร่างเทศบัญญัติโดยให้ประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อกําหนดกฎ กติกา หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และมาตรการที่จะควบคุมกํากับการประกอบกิจการและการดําเนินการต่างๆ ในเขตท้องถิ่นของ
ตนเอง เทศบาลจึงจัดทําโครงการพัฒนารูปแบบการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแล
สถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้คือ 

1. เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตําบล ก ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพปัญหาของท้องถิ่นที่มี 

2.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป
ได้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการให้เกิด
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น 

3.  เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการใช้มาตรการทางกฎหมายให้มีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการ อันจะนําไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของประชาชน 

 
ขั้นตอนการจัดทําเทศบัญญัติของเทศบาลตําบล ก 
ในการจัดทําร่างเทศบัญญัติของเทศบาลตําบล ก มีขั้นตอนในการจัดทํา ดังนี้ 
1. สํารวจสถานประกอบการท่ีมีอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมดและจัดกลุ่มการประกอบ

กิจการที่คล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน 
2. จัดทําโครงการ “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมดูแลสถานประกอบกิจการ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535” เพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี และขอการ
สนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรจากกรมอนามัย 

3. จัดทําร่างเทศบัญญัติ โดยได้ทําคําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําร่างเทศบัญญัติ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารของเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นําชุมชน ซึ่งในการจัดทําร่างเทศบัญญัติ
ได้ปรึกษาเรื่องแนวทางการยกร่างกับผู้อํานวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 
รวมทั้งผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจัดทําร่างเทศบัญญัติแล้วเสร็จได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุขตรวจสอบความถูกต้อง  
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4. ขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเทศบัญญัติ ได้เชิญคณะผู้บริหาร 
ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล 
ผู้ประกอบกิจการทุกกิจการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นําชุมชน ประชาชน 
ผู้ส่ือข่าว ซึ่งมีผู้เข้าประชุมจัดเวทีประชาคมจํานวนทั้งส้ิน 420 คน  

5.  เสนอร่างเทศบัญญัติที่ผ่านเวทีประชาคมสู่สภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุขของเทศบาล ต้องสามารถอธิบาย
ถึงความสําคัญและความจําเป็นของการจัดทําเทศบัญญัติ รวมทั้งข้อกําหนดด้านวิชาการในแต่ละ
เรื่องให้ผู้บริหารเทศบาล/สภาเทศบาลเข้าใจถึงความสําคัญและความจําเป็นที่จะใช้มาตรการ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน 

6. นําร่างเทศบัญญัติที่ผ่านสภาเทศบาลเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ 
7. นําเทศบัญญัติไปประกาศใช้  
 
การนําเทศบัญญัติมาใช้เป็นมาตรการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน 
เทศบาลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติที่ยกร่างโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเทศบาลได้ใช้เทศบัญญัติเป็นเครื่องมือลงไปตรวจกิจการ/
การดําเนินงานต่างๆ  ซึ่งเทศบาลตําบล ก ได้ใช้เทศบัญญัติดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 

1. แก้ไขปัญหามลพิษ โดยนักวิชาการทางด้านส่ิงแวดล้อมได้ศึกษาพบว่าอากาศของ
จังหวัดตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ในบริเวณนี้จะมีการพัดกระจายของอากาศน้อย ดังนั้น
ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเหมาะที่จะทําการเผาเครื่องปั้นดินเผา 

สําหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องเตาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีประสิทธิภาพ เทศบาล
ตําบล ก ได้เชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาร่วมทําวิจัยเพื่อหารูปแบบเตาเผาที่มี
ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดมลพิษส่ิงแวดล้อม และสืบเนื่องจากการจัดทําเทศบัญญัติของ  เทศบาล
ตําบล ก ได้มีการจัดเวทีประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน ดังนั้นเมื่อมีผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ 
เช่น เผานอกเวลาที่กําหนดอนุญาตให้เผาได้ หรือใช้วัสดุเชื้อเพลิงที่ห้ามใช้ ก็จะมีประชาชนมา
แจ้งให้เทศบาลทราบ ซึ่งมีทั้งแจ้งทางโทรศัพท์และมาแจ้งด้วยตนเอง ทําให้เทศบาลมีสารวัตร
ประชาชนไปโดยปริยาย 

2. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/เหตุรําคาญ  
3. ปรับปรุงตลาดสด ซึ่งในเขตเทศบาลตําบล ก มีตลาดอยู่แห่งเดียวคือตลาดของเอกชน 

เมื่อได้ประกาศใช้เทศบัญญัติแล้วได้นําเทศบัญญัติมาบังคับใช้ในการดําเนินการปรับปรุงตลาดจน
ทําให้ตลาดสะอาดขึ้น 

4. เฝ้าระวังสุขาภิบาลร้านอาหาร/แผงลอย 
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5. กิจการขนถ่ายส่ิงปฏิกูล แต่เดิมที่ยังไม่มีเทศบัญญัติจะมีผู้ประกอบการรถสูบส่ิง
ปฏิกูล 

6. การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่างๆ แต่เดิมการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการไม่เคยมีการตรวจด้านสุขลักษณะ แต่ปัจจุบันก่อนออกใบอนุญาตหรือ
ต่อใบอนุญาตจะตรวจสอบด้านสุขลักษณะก่อนทุกครั้ง  และผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือเทศบาลมี
รายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้วย 

ผลของการดําเนินงานจัดทําเทศบัญญัติ 
1. เทศบาลมีกฎหมายท้องถิ่นที่ชัดเจน และปฏิบัติได้ สามารถนําไปใช้ในการควบคุม

กํากับกิจการและการดําเนินงานต่างๆ เพื่อจัดการให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ดํารงชีพของประชาชน และจัดระเบียบสังคมภายในท้องถิ่น ถ้าเทศบาลจัดทําเทศบัญญัติโดยไม่
เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น การนําเทศบัญญัติไปใช้
อาจจะมีปัญหาหรือมีข้อโต้แย้งจนอาจไม่สามารถนําไปบังคับใช้ได้ 

2. ประชาชนรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง พิทักษ์สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของ
ตนเอง มีสารวัตรประชาชนที่จะมาแจ้งเบาะแส/ข้อมูลให้เทศบาลทราบหากมีผู้ฝ่าฝืนเทศบัญญัติ 
โดยการทางโทรศัพท์และมาแจ้งด้วยตนเองที่เทศบาล นั่นคือประชาชนรู้ช่องทางที่จะเรียกร้อง
สิทธิในการสร้างเสริมให้มีสุขภาพดีหรืออยู่ในสภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี  

3. ผู้ประกอบกิจการรู้กติกา มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะว่าตอนทาํร่างเทศบัญญัติ 
เทศบาลไม่ได้ทําเองตามอําเภอใจ ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น มีส่วนร่วม
ตัดสินใจกําหนดกฎกติกาต่างๆ ทําให้เทศบาลทํางานง่ายขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น เพราะ
ผู้ประกอบการรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง 

4. ผลพลอยได้ของเทศบาลจากการจัดทําเทศบัญญัติในครั้งนี้ คือ เทศบาลสามารถเพิ่ม
รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้
ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เป็นต้น  
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บทที่ 10 
 

การกํากับดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
การบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุขของทอ้งถ่ิน 

 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อศึกษาบทที่ 10 จบแล้ว ผู้เรยีนสามารถ  
1. การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. บทบาทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนที่มาจากการเลือกตั้ง 
3. การใช้อํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 
 

1. การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การกระจายอํานาจนั้นจะต้องมีระบบการตรวจสอบและดูแลที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้แน่ใจ

ว่าอํานาจที่กระจายไปน้ัน ถูกใช้ไปในทางที่ถูก ซึ่งอาจทําได้หลายวิธี เช่น การออกกฎหมายควบคุม
เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นการออกกฎระเบียบของกระทรวงสําหรับองค์กรท้องถิ่น การออกคู่มือ
และแนวนโยบายสําหรับการกระจายอํานาจบังคับให้มีการทํารายงานส่งเป็นประจํา มีการประเมิน
การทํางานขององค์กรท้องถิ่นโดยดูตัวชี้นําที่สําคัญๆ และ การพบปะหรือประชุมเพื่อสอบถามและ
ปรึกษาหารือในกรณีที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระน้อย การดูแลก็สามารถทํา
ได้ง่าย โดยการดูว่าหน่วยงานทําตามกฎระเบียบหรือไม่ แต่เมื่อหน่วยงานมีอิสระมากขึ้น การดูแล ก็
ต้องเป็นในลักษณะของการดูสมรรถนะในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการตั้งเป้าและวัด
สัมฤทธิผล ซึ่งจะต้องอาศัยการพูดคุยตกลงกันและการส่งต่อข้อมูลที่สําคัญมาให้กับผู้ประเมิน (ศิ
ริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และคณะ, 2553) 
 
ตารางที่ 10.1 การจําแนกภารกิจตามการกระจายอํานาจให้หน่วยงานรัฐแต่ละระดับ 

หน่วยงาน เขตรับผิดชอบ การบริหารงานสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ จัดทาํเปน็นโยบายระดับชาติสรา้งกลไก

แรงจูงใจ 
สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหง่ชาต ิ(สช.) 

 ประเมินความกา้วหน้าในการสรา้งเสรมิ
สุขภาพใน 6 ด้าน ดงันี้ 1) นโยบายสุขภาพ 
2) สภาพแวดล้อมที่ดีตอ่สุขภาพ  3) การมี
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หน่วยงาน เขตรับผิดชอบ การบริหารงานสาธารณสุข 
ส่วนรว่มของชุมชน 4) ทักษะชวีติและ
พฤตกิรรมสุขภาพประชาชน 5) การปรับ
ทัศนะคตเิกีย่วกบับรกิารสุขภาพ 6) การใช้
หลักฐานทางวิชาการและการประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
(สสจ.) 

จังหวดั 1. ประสานงานเพื่อใหเ้กดิการประเมิน
สภาพปัญหาปัจจัยกาํหนดสุขภาพและ
จัดทาํแผนสุขภาพจงัหวัดร่วมกัน 
2. ส่ือสารสาธารณะเพื่อพฒันาทกัษะส่วน
บุคคลในเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิต (ที่
จําเพาะกับบริบทของจังหวดั)  
3.จัดระบบข้อมลูด้านสุขภาพสนับสนุน
ข้อมูลใหท้้องถิ่นในการประเมินผลและ
ตัดสินใจ 
4. กํากบัมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ด้านสุขภาพและภารกิจที่เกีย่วขอ้งกับ
สุขภาพ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน
อําเภอ 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด 
(อบจ.) 

จังหวดัหรือระหว่าง
ท้องถิน่ 

1. สร้างกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพในระดับจังหวดัที่มีส่วนรว่มจาก
ท้องถิน่ระดับตน้ (Build healthy public 
policy),  
2. สร้างกลไกเพือ่จัดการส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้
ต่อสุขภาพในระดับจงัหวัด (Create 
supportive environment for health)  

สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ 
(สสอ.) 

อําเภอ ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในรปูแบบ
คณะกรรมการ ในการจัดการระบบขอ้มูล
การบัญชีและการสนับสนนุ สอ. และ อบต. 
รวมทัง้พฒันาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ในอาํเภอ 

เทศบาล ท้องถิน่เขตเมือง -จัดให้มบีรกิารสาธารณะในเทศบาล  
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หน่วยงาน เขตรับผิดชอบ การบริหารงานสาธารณสุข 
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
รายบุคคล  (อาจจัดโดยผู้ให้บรกิารสุขภาพ
อื่น)  การสร้างความมีส่วนรว่มของชุมชน  
การจดัการให้เกดิส่ิงแวดล้อมที่ดตี่อสุขภาพ  
การคุ้มครองสิทธิ  
-เป็นแกนประสานจดัทํานโยบายสาธารณะ
อย่างมีส่วนรว่มหรอืจดัทําแผนสุขภาพ
เทศบาล 

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด
(อบต.) 

ท้องถิน่เขตชนบท
ตําบล 

- จัดให้มีบรกิารสาธารณะในเขต  
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
รายบุคคล  (อาจจัดโดยผู้ให้บรกิารสุขภาพ
อื่น)  การสร้างความมีส่วนรว่มของชุมชน4
งาน 
การจดัการให้เกดิส่ิงแวดล้อมที่ดตี่อสุขภาพ 
การคุ้มครองสิทธิ 
- เป็นแกนประสานจัดทํานโยบาย
สาธารณะอย่างมีส่วนรว่มหรอืจดัทําแผน
สุขภาพตําบล 

สถานอีนามัย., โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล., PCU  

ตําบล เป็นผู้ให้บริการการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนรายบุคคลอาจสังกัด อบต.หรอื 
CUB  

โรงพยาบาลชุมชน อําเภอ เป็นพีเ่ล้ียงสนับสนุน สอ./รพ.สต./PCU ใน
รูปแบบ CUB Board ด้านกําลังคน และ
เวชภัณฑ์การจัดการเรือ่งระบบขอ้มูลด้าน
สุขภาพและระบบการเฝ้าระวงั 

ที่มา  ศิรวิรรณ พิทยรงัสฤษฏ์, จิรบรูณ ์โตสงวน, หทัยชนก สุมาลี, (2553).  หน้า 4-5. 
 

การบริหารส่วนกลาง หน้าที่หลักๆของแต่ละหน่วยงานมี ดังนี้ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และ
คณะ, 2553; 5) 

- กสธ. เป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดนโยบาย และกําหนดมาตรฐานของบริการ
สาธารณะ 

- สช. สร้างกลไกนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และประเมินความก้าวหน้าของการ
สร้างเสริมสุขภาพทั้งระบบ 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 236  

 

- สปสช. เป็นผู้ซื้อบริการสุขภาพ ในส่วนของบริการส่งเสริมสุขภาพของประชากร
รายบุคคล และกําหนดมาตรฐานของบริการ 

-สสส. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน 
-สวรส. วิเคราะห์ประเมินประสิทธิผลงานส่งเสริมสุขภาพเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
-กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ และมอบหมายภารกิจด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพที่ชัดเจน ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับ 
-สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจด้านสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมการด้าน

สาธารณสุข การกํากับติดตามผลการดําเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละระดับ หลังการกระจายอํานาจ 

กระจายอํานาจทางการเมือง หมายถึง การเคล่ือนย้ายอํานาจการตัดสินใจและการ
ดําเนินการไปให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการแทน เป้าหมายของการกระจายอํานาจทางการเมือง จึง
ไม่ได้จํากัดอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ (Efficiency) แต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้น
ให้กระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น 
(Responsiveness) เป็นการส่งเสริมการปกครองตนเองของท้องถิ่น (Self-government) ซึ่งจะทํา
ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น (มินตรา สาระรักษ์ 2541) สําหรับแนวคิดการกระจายอํานาจตาม
นัยของนักวิชาการด้านสุขภาพในประเทศไทยนั้น การกระจายอํานาจเป็นเครื่องมือสําหรับการ
พัฒนา มิใช่เป้าหมายในตนเอง ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการพัฒนาและบริบทของสังคมที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคือ คุณภาพชีวิตของประชาชน และสาระสําคัญของการกระจาย
อํานาจ คือ การสร้างความเข้มแข็งของบุคคลและชุมชนโดยให้ประชาชนและชุมชนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในประเด็นที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สามารถพ่ึงตนเองและปกครองตนเองใน
ชุมชนได้ (ปรีดา แต้อารักษ์ 2551)  แนวคิดนี้มีผลอย่างมากต่อการออกแบบการกระจายอํานาจด้าน
สุขภาพของประเทศไทย  

ความรับผิดชอบในการวางแผนด้านสุขภาพ 
ความอิสระขององค์กรท้องถิ่นในการวางแผนด้านสุขภาพสําหรับพื้นที่ของตนนั้นมีความ

หลากหลาย โดยอาจมีรูปแบบ เช่น ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว อาจมีอิสระอย่าง
เต็มที่ในการคิด วางแผน พัฒนาโครงการ และนําไปปฏิบัติ โดยอาศัยกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ที่ถูกคิดขึ้นแล้วโดยท้องถิ่นเอง ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานย่อยประจําพื้นที่ของ
กระทรวง อาจมีการทําแผนโครงการแบบกว้างๆ อยู่ในแนวนโยบายระดับชาติ ซึ่งมีเพียงโครงการ
ใหญ่ๆ  เท่านั้นที่ต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนกลาง 

ในหน่วยงานย่อยของกระทรวงและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอิสระน้อย กระทรวง 
อาจมีการทําแผนโครงการแบบกว้างๆ อยู่ในแนวนโยบายระดับชาติ แต่ต้องนําโครงการมาเสนอและ
ต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางทั้งหมดทุกโครงการโดยมาก ระบบการวางแผนที่ใช้บ่อยใน
ระดับชาติ ก็คือการจัดทําคู่มือในแต่ละปีในเรื่องนโยบายและลําดับความสําคัญและทรัพยากรที่คาด
ว่าจะมี ซึ่งเป็นกรอบนโยบายสําหรับให้ทางท้องถิ่นสามารถจัดทําแผนสําหรับพื้นที่ของตนได้ โดย
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แผนจะถูกส่งไปให้หน่วยงานที่มีระดับสูงกว่าพิจารณาเพื่ออนุมัติและให้งบประมาณ และจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลและทําการประเมิน แต่ทั้งนี้ระดับของการจัดทํา
แผนด้านสุขภาพ อาจถูกจํากัดโดยข้อจํากัดในเรื่องขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในระดบั
ล่าง (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์และคณะ, 2553) 

การทบทวนถึงแนวคิดในการกํากับดูแล ผลของการศึกษาทบทวนถึงรูปแบบความสัมพันธ์
และการใช้อํานาจของราชการส่วนกลางต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า  นับตั้งแต่การ
เปล่ียนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ราชการส่วนกลางของไทยมักมีความสัมพันธ์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะของการเข้าไปใช้อํานาจบังคับบัญชา มากกว่าที่จะเป็นการ
กํากับดูแล ทั้งน้ีโดยให้เหตุผลสําคัญที่ว่า เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหน่ึงของรัฐ 
ดังนั้นแล้วรัฐโดยราชการส่วนกลางจึงจําเป็นต้องเข้าไปควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการในส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม การเข้าไปควบคุม
บังคับบัญชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส่วนกลาง อาจสะท้อนให้เห็นจากปรากฏการณ์ที่
ข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล หรือแม้แต่กรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ัน โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายยังได้บัญญัติให้ในการดําเนินกิจการต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนกลางอีกด้วย 

ในปัจจุบัน เครื่องมือหรือกลไกที่รัฐใช้ในการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
อาศัยช่องทางที่สําคัญ ได้แก่ 

1 การกํากับดูแลโดยกฎหมาย โดยกฎหมายจะกําหนดให้รัฐโดยราชการส่วนกลาง
สามารถกํากับดูแลทั้งตัวบุคคลและองค์กรของท้องถิ่นรวมไปถึงการกระทําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2 การกํากับดูแลโดยกลไกทางการบริหาร รัฐอาจอาศัยงบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
จูงใจให้ท้องถิ่นดําเนินการ หรือป้องปรามมิให้ท้องถิ่นดําเนินการในส่ิงที่รัฐบาลต้องการ นอกจากน้ัน 
การใช้กลไกทางการบริหารยังอาจรวมไปถึงการใช้สัญญามาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมด้วย 

3 การกํากับดูแลโดยองค์กรอิสระ ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกํากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือศาลปกครอง 

สําหรับปัญหาที่สําคัญที่ยังคงปรากฏให้เห็นในกระบวนการกํากับดูแลนั้น ยังมีอยู่หลาย
ประการเช่นกัน ที่สําคัญได้แก่ 

1. สภาพที่เกิดขึ้นจริงนั้น การกํากับดูแลยังเป็นการกํากับดูแลตามระเบียบย่อยที่
กําหนดขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติซึ่งมีจํานวนมาก บางเรื่องเป็นเรื่องเล็กน้อย 
ล้าสมัย และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน จึงจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือ
ยกเลิกข้อกฎหมายตามความเหมาะสม นอกจากน้ีการกํากับดูแลที่ดําเนินตามกฎหมายที่กําหนดขึ้น
นั้นจึงมีลักษณะเป็นกระบวนการบัญญัติที่ราชการส่วนกลางมีบทบาทนํา โดยมิได้เปิดโอกาสให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วม จึงมีผลให้เกิดมีการดําเนินการได้ล่าช้า 
และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามบริบทต่างๆ   

2. การขาดแคลนบุคลากรที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแล ทั้งหน่วยงานของจังหวัดและ
อําเภอ รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะมีบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในพื้นที่ แต่
หน่วยงานอื่นๆ อาทิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กลับมิได้จัดสรรบุคลากรให้มาปฏิบัติงานในพื้นที่ 
หน่วยงานเหล่านี้จึงจําเป็นต้องฝากงานไว้กับนายอําเภอ สํานักงานท้องถิ่นอําเภอ/จังหวัด และผู้ว่า
ราชการจังหวัดในการกํากับดูแลให้เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ  

3. ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นที่มีลักษณะ
เป็นระบบอุปถัมภ์ ดังนั้น กํากับดูแลจากภูมิภาคอาจเปิดช่องทางให้ผู้บริหารองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาศัยความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับชาติให้กดดันและแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการประจําที่มีบทบาทในการกํากับดูแล ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ ซึ่งมีผลให้
การกํากับดูแลไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

4. ปัญหาความอ่อนแอของสภาท้องถิ่น 
5. ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลของประชาชน ในความเป็นจริง 

ประชาชนมักจะเข้ามามีบทบาท ก็ต่อเมื่อประชาชนเหล่านั้นได้รับความเสียหายภายหลังจากการ
ดําเนินการของท้องถิ่นแล้ว และมักแสดงบทบาทด้วยการเข้าร้องเรียนกับนายอําเภอหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดเท่านั้น 

6. ในระดับแนวทางและเครื่องมือ ต้องมีการพัฒนากฎหมายและระเบียบ รวมถึงสร้าง
มาตรฐานกลางเป็นเครื่องมือในการกํากับดูแล เพื่อเป็นการลดปัญหาความซ้ําซ้อนและไม่ชัดเจน  

7. ในระดับองค์กร จะต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรกํากับดูแลให้มีขีด
ความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้น 

 
2. บทบาทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ บุคคลที่ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีที่มา 2 ประการ คือ 
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง และการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยอ้อม 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายคือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งหมายถึง 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เปล่ียนจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และ นายก
เมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา  
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2.1 การตอบสนองความต้องการของประชาชนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับท้องถิ่นที่สามารถทําให้ประชาชนเข้ามาใกล้ชดิ

กับการเมืองได้มากกว่ากันเพราะท้องถิ่นมีขนาดเล็ก ในปี  พ.ศ. 2537 ด้วยแรงกดดันจากทุกภาค
ส่วนของสังคม ทําให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องรื้อฟื้น อบต. ที่มีความสามารถในฐานะนิติบุคคล ซึ่งถูก
ยกเลิกไปด้วยการนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537 ผลของการออกกฎหมายฉบับนี้ ส่งผลทําให้มี อบต. เกิดขึ้นจํานวนมากทั่ว
ประเทศ จนในปี  พ.ศ. 2540 ได้มีการออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับใหม่ 
นํามาซึ่งความเปล่ียนแปลงมากมาย ทั้งในเชิงโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทําให้ 
อบจ. เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับจังหวัดที่มีความสอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจมาก
ยิ่งขึ้น  

หน้าที่สําคัญอย่างมากซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแบบเดิมๆ อาจจะจัดบริการ
สาธารณะในเรื่องดังกล่าวไม่ได้เลย คือ การรักษาความสะอาด การกําจัดขยะและนํ้าเสีย การ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การวัฒนธรรมและสันทนาการ และการวางผังเมือง เป็นต้น ผลการวิจัย
พบว่า กลไกการทํางานของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง สามารถที่จะเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความเชื่อมั่น และความม่ันใจในการทํางานให้กับนายกเทศมนตรีได้มากกว่าในอดีต (ยุทธ
พร อิสรชัยและคณะ,  2550) 

การใช้ระบบการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนยังทําให้นายกเทศมนตรีมีโอกาสที่จะ
แสวงหาคนที่มีฝีมือ หรือคนที่มีความชํานาญ มีความรู้เฉพาะทางมาร่วมในการทํางานมากยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากนายกเทศมนตรีมีโอกาสที่จะแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา และเลขานุการ ซึ่งหาก
ตําแหน่งเหล่านี้ไม่คํานึงถึงปัจจัยทางการเมืองมากนักก็จะมีคนที่มีความชํานาญเฉพาะด้านที่
เหมาะสมกับปัญหา หรือสถานการณ์ของเทศบาลนั้นๆ เหล่านี้ เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้
นายกเทศมนตรี สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ในการที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ส่วนฝ่ายสภาเทศบาล จะมีอํานาจเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงว่าสามารถตอบสนอง หรือสะท้อนความต้องการของประชาชนได้มาก
น้อยแค่ไหนเพียงใด เนื่องจากกระบวนการในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรโีดยตรงมีส่วนสําคัญในการ
ทําให้เกิดการแบ่งแยกอํานาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  

 

2.2 การทําหน้าที่ทางนิติบัญญัติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ นายกเทศมนตรี (สําหรับเทศบาล)นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด (สําหรับ อบจ.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สําหรับ กทม.) นายกเมืองพัทยา (สําหรับ
พัทยา) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (สําหรับ อบต.)   

การลงนาม  ผู้มีอํานาจในการลงนามแต่เพียงผู้เดียว  
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อย่างไรก็ตาม การทําหน้าที่ทางนิติบัญญัติส่วนใหญ่ของสภาเทศบาล กลับกลายเป็นเพียง
การจัดทํางบประมาณเท่านั้น แม้ว่าเทศบาลจะมีอํานาจก็ตาม ดังนั้นในส่วนของการทําหน้าที่ทางนิติ
บัญญัตินี้จะกล่าวถึงการจัดทํางบประมาณ และการยับยั้งเทศบัญญัติเป็นหลัก 

สําหรับเทศบาล อํานาจในการจัดทํางบประมาณอยู่ที่ฝ่ายบริหาร โดยที่มีกรอบระยะเวลา
ในการจัดทํางบประมาณในแต่ละปีอย่างชัดเจน และโดยปกติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลประมาณต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี และ
งบประมาณจะต้องผ่านการอนุมัติของสภาเทศบาลให้ทันก่อนส้ินเดือนสิงหาคม การจัดทําร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น จะต้องถูกจํากัดด้วยกรอบของแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 5 ปี ซึ่ง
แผนพัฒนาเทศบาลระยะ 5 ปีนี้ จะเป็นตัวกําหนดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 

การออกข้อกําหนดท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติกฎหมายกําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นตรา
เป็นข้อกําหนดของท้องถิ่น หรือข้อบังคับท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่า ต้องผ่านพิจารณาของ สภา
ท้องถิ่น หรือเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตท้องถิ่นนั้น เนื่องจากการกําหนดเขตควบคุมดังกล่าว 
เป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบกิจการเลี้ยง หรือปล่อยในเขตควบคุมนั้น 
ซึ่งมิใช่ที่หรือทางสาธารณะน้ันด้วย ดังนั้น การกําหนดเขตควบคุมจึงจําเป็นต้องตราเป็นข้อกําหนด
ของท้องถิ่น ซึ่งในเขต อบต. ต้องตราเป็นข้อบังคับตําบลน่ันเอง 

ในการออกข้อกําหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ 

1. เรื่องการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ตามมาตรา 20 (1)-(6) 
2. เรื่องการกําหนดเขตการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ตามมาตรา 29 
3. เรื่องการกําหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมในท้องถิ่น และ

หลักเกณฑ์ทั่วไป ตามมาตรา 32 (1)-(2) 
4. เรื่องสุขลักษณะของตลาด ตามมาตรา 35 (1)-(4) 
5. เรื่องสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ตามมาตรา 

40 (1) - (7) 
6. เรื่องสุขลักษณะของการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามาตรา 43 (1) - 

(5) 
7. เรื่องแบบหนังสือรับรองการแจ้งและวิธีการแจ้ง ตามมาตรา 48และหลักเกณฑ์ 

วิธีการขอใบแทนและการออกใบแทน ตามมาตรา 50 วรรค 2 
8. เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต ตามมาตรา 54 

การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 55 วรรค 3 การขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบอนุญาต 
ตามมาตรา 58 วรรค 2 

9. เรื่องอัตราค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 63 
การสนับสนุนการทํางานฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารใน

หลากหลายด้านด้วยกัน กล่าวคือ ในทางนิตินัย การใดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องผ่านกระบวนการ
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ทางสภา ฝ่ายสภาจะสนับสนุนให้การนั้นผ่านพ้นไปด้วยดีเสมอ ทั้งให้การสนับสนุนเทศบัญญัติต่างๆ 
ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี รวมถึงให้การ
สนับสนุนโยบายต่างๆ ของนายกเทศมนตรี เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจเลือกดําเนินการตาม
นโยบายเหล่านั้นให้ได้ผลจริงๆ ส่วนในทางพฤตินัย สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละคนซ่ึงมาจากกลุ่ม
เดียวกันกับฝ่ายบริหารเป็นส่วนใหญ่ ย่อมต้องคอยทําหน้าที่ดูแลฐานเสียงให้กับตัวนายกเทศมนตรี 
ผ่านการลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะเรื่องต่างๆ ในนามกลุ่มของตน จากน้ันจึงนําเสนอให้
นายกเทศมนตรีรับทราบ เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป การดําเนินการใน
หลายๆ โครงการของฝ่ายบริหารที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จึงสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดย
แท้ ปัจจัยของความสําเร็จในการทําหน้าที่ด้านการสนับสนุนการทํางานของฝ่ายบริหารจึงมาจากตัว
บุคคลหรือสมาชิกสภาเทศบาลเป็นหลัก 

 
3. การใช้อํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

3.1 รูปแบบการใช้อํานาจ 
ในงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุขนั้น เป็นไปตามกฎหมายการสาธารณสุข  พ.ศ. 

2535 ซึ่งบัญญัติให้อํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ ดังนี้   
1. อํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีอาญา 
2. อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการทางการปกครอง 
3. อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ 

3.1.1  อํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีอาญา 
ในการบังคับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ในเรื่องการจับกุม

หรือลงโทษผู้กระทําผิดกฎหมายนั้นกําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งมีผลว่าเจ้าพนักงานดังกล่าว มีอํานาจสืบสวนและรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อบังคับให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 โดยมีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตํารวจซึ่งมีฐานะสืบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 17 นอกจากน้ัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมีอํานาจในการเปรียบเทียบคดี สําหรับความผิดตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. 2535 

3.1.2 อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการทางการปกครอง ดังนี้ 
1.  คําส่ังเพื่อระงับเหตุรําคาญ “เหตุรําคาญ คือ เหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน

แก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น” โดยมีอํานาจออกคําส่ังห้ามผู้หนึง่ผู้ใดมิ
ให้ก่อเหตุรําคาญในที่ หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่ของเอกชน รวมทั้งการระงับ เหตุรําคาญด้วย 
ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษาบรรดาถนนทางบก ทางนํ้า รางระบายนํ้า คูคลอง และ
สถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรําคาญ  
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2.  คําส่ังแก้ไข ปรับปรุงในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินกิจการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม โดยกฎกระทรวง  ข้อกําหนดของ
ท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการนั้น 

3.  คําส่ังให้หยุดดําเนินกิจการ การส่ังให้หยุดดําเนินกิจการเป็นการชั่วคราวนั้น มี 2 
กรณี  คือ   

กรณีที่ 1 ถ้าผู้ดําเนินกิจการไม่แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามคําส่ังของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือถ้าการดําเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังให้ผู้นั้นหยุดดําเนินกิจการนัน้ไวท้นัทเีป็น
การช่ัวคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้   

กรณีที่ 2 ในกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการใดดําเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนินกจิการโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิน่มาแล้วครัง้หนึง่ 

4.  อํานาจออกคําส่ังให้พักใช้ใบอนุญาต ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสําหรับ
กิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือ
ข้อกําหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตน้ัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจจนส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

5.  อํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตถูกส่ังพักใช้
ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือ ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อกําหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการ
ไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องน้ันก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  

3.1.3 อํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะ 
กรณีตัวอย่าง : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2552) 

1. เมื่อพบเห็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อออกคําส่ัง  
  2. กรณีที่เป็นอันตรายร้ายแรงและต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้ออกคําส่ังแก้ไขปรับปรุง
ได้ แล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  ตามมาตรา 44 เจ้าหน้าที่ทั้งสาม มีอํานาจ 1. มีหนังสือเรียก
บุคคล มาให้ถ้อยคํา ทําคําชี้แจง หรือส่งเอกสาร   2. เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ  ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้น - ตก หรือ ในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบควบคุม หรือดูหลักฐาน 3. แนะนํา ให้
ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือข้อกําหนดของท้องถิ่น  4. ยึดหรืออายัด ส่ิงของใดๆ 
ที่อาจเป็นอันตราย เพื่อดําเนินคดี หรือทําลายในกรณีที่จําเป็น  5. เก็บหรือนํา สินค้า หรือส่ิงของ
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ใดๆ ที่ สงสัยหรืออาจก่อเหตุรําคาญในปริมาณที่สมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ โดยไม่
ต้องใช้ราคา 

กฎหมายได้กําหนดให้กิจการหลายประเภทที่ผู้ที่จะดําเนินการจะต้องขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อนดําเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน เช่น 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดเสียง เขม่า ควัน หรือสารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อ
ชุมชนข้างเคียงหรือผู้ปฏิบัติงาน บางประเภทก็อาจก่อให้เกิดน้ําเสีย กล่ินเน่าเหม็น รวมทั้งมลพิษ
อื่นๆ  ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือกิจการร้านอาหาร ตลาด หาบเร่ และแผงลอยจําหน่ายอาหาร 
ก็เป็นกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและสุขภาพของผู้คนได้อย่างกว้างขวาง 
นอกจากนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านขยะมูลฝอยอีกด้วย 

ปัญหาที่ท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรก็มีความสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการคลัง 
เจ้าหน้าที่นิติกร ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ขาดประสิทธิภาพในการจัดการ เมื่อ
เกิดปัญหาก็ต้องส่งเรื่องเข้าสู่ส่วนกลางเพ่ือพิจารณา นอกจากนี้นโยบายของส่วนกลางและนโยบาย
ของส่วนภูมิภาค บางครั้งมีลักษณะที่ขัดแย้งกัน เช่น นโยบายในด้านการขนส่ง การศึกษา เป็นต้น 
ทําให้การบริหารงานเกิดความติดขัด อาจขัดต่อนโยบายที่ส่วนกลางกําหนดมาให้ทํา หรือกลายเป็น
ไม่ได้ทําตามที่กฎหมายบัญญัติและการที่กฎระเบียบที่ส่วนกลางกําหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติมีมากเกินไป  

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถทํากิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ไว้ได้ ก็ต้องให้อํานาจแก่ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเข้ามาจัดการกิจกรรมนั้นๆ นอกจากน้ี ยังควร
กําหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ในการกํากับดูแลท้องถิ่น
ด้วย รวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบภายในท้องถิ่นของตนเอง แม้ว่าในขณะน้ีจะสามารถเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นยังยากอยู่ ควรมีการประชาสัมพันธ์มาก
ขึ้น เพื่อทําให้การกํากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้บริหาร
หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่สําคัญคือต้องชี้แจงให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจตรงกันเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตรงกันทุกฝ่าย ระบบการกํากับดูแลที่
เป็นอยู่จึงแสดงให้เห็นว่ายังพัฒนาได้ไม่ทันกับการขยายตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการปรับบทบาทภารกิจของรัฐดังกล่าว 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อชนิดต่างๆ  
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
พระราชบัญญตัิโรคติดต่อ  พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่า และจําหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2535  โดยที่กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มิได้กําหนด
บทบาทหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมป้องกัน หรือระงับโรคติดต่อโดยตรง หากแต่
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ว่าราชการจังหวัด (2) 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (3) พนักงานเจ้าหน้าที่  
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อํานาจของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มิใช่เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่จะมีบางตําแหน่ง ที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมาย 
ทั้งสองฉบับ คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ ซึ่งจะมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

เมื่อปรากฏว่า มีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสับว่า จะเกิดในบ้าน โรงเรือน 
สถานที่ หรือพาหนะใด ให้มีอํานาจดําเนินการเอง ประกาศ หรือออกคําส่ังเป็นหนังสือ ให้ผู้ใด
ดําเนินการเรื่องต่างๆ  เพื่อการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออันตรายนั้นได้  

กรณีที่รัฐมนตรีฯ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศให้ท้องที่ใด หรือบริเวณปริมณฑลนั้น 
เป็น "เขตติดโรค" ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจดําเนินการเอง ประกาศ หรือออกคําส่ังเป็น
หนังสือ ให้ผู้ใดดําเนินการเรื่องต่างๆ  เพื่อการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ อันตรายน้ันได้ (มาตรา 10) 
รวมทั้งกรณีที่ได้รับแจ้งความว่า มีโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ เกิดขึ้นในบ้าน โรงเรือน สถานที่ 
พาหนะ หรือท้องที่ใด เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอํานาจดําเนินการเอง ประกาศ หรือออกคําส่ังเป็น
หนังสือ ให้ผู้ใดดําเนินการเรื่องต่างๆ  เพื่อการควบคุมป้องกันโรคติดต่อนั้นได้  

อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าพนักงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กับ 

ราชการส่วนท้องถิ่น ดังน้ีคือ นายกเทศมนตรี หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขเทศบาล (ปัจจุบัน คือ 
ผู้อํานวยการกองอนามัย และส่ิงแวดล้อม) เป็นเจ้าพนักงานในเขตเทศบาล  

สําหรบัอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ คือรับแจ้งโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่
ต้องแจ้งความ  เมื่อได้รับแจ้งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรายงาน เรื่องดังกล่าว ให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบทันที เพื่อให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการควบคุม
โรคติดต่อต่อไป 

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องแจ้งโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ได้กําหนดให้บุคคลต่อไปนี้ เป็นผู้มีหน้าที่แจ้งต่อ เจ้า

พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีโรคติดต่ออันตราย หรือโรคที่ต้อง
แจ้งความเกิดขึ้น หรือสงสัยว่า ได้มีโรคดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ได้แก่ 

เจ้าของบ้าน หรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล กรณีที่มีผู้ป่วย 
หรือมีเหตุสงสัยว่าป่วยเป็นโรคติดต่อดังกล่าวในบ้าน 

ผู้รับผิดชอบสถานพยาบาล กรณีที่มีผู้ป่วย หรือมีเหตุสงสัยว่า ป่วยเป็นโรคติดต่อดังกล่าว 
ในสถานพยาบาลนั้น 

ผู้ทําการชันสูตรทางแพทย์ หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ ที่ได้มีการชันสูตรทางแพทย์ ใน
กรณีที่มีการชันสูตรพบว่า อาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว 
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การดําเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืน 
กรณีที่มีการฝ่าฝืนเขตควบคุมการเล้ียง หรือปล่อยสัตว์ดังกล่าว ถือว่า เป็นการฝ่าฝืน

ข้อกําหนดของท้องถิ่น จะมีโทษปรับ 
กรณีที่มีสัตว์ถูกปล่อยอยู่ในที่ หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นเขตห้ามเล้ียงสัตว์โดยเด็ดขาด โดย

ไม่ปรากฏเจ้าของ กฎหมายให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดําเนนิการได้ดังนี้ 
- จับและกักสัตว์เหล่านั้นได้ เป็นเวลา 30 วัน ภายใน 30 วัน หากมีเจ้าของมา

รับ ให้คืนสัตว์นั้นไป แต่เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล้ียงสัตว์ แก่
ราชการส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ่ายจริง 

- หากภายใน 30 วัน แล้ว ไม่มีเจ้าของมารับคืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  ซึ่งสามารถนําไปจําหน่าย เพื่อเป็นรายได้ของราชการส่วน
ท้องถิ่นได้ 

- หากการกักสัตว์นั้น อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์นั้น หรือสัตว์อื่น หรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร กฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ ขาย
ทอดตลาดได้ แล้วหักค่าใช้จ่ายไป ส่วนที่เหลือให้เก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน 
หากมีเจ้าของมารับให้คืนเงินนั้นไป แต่หากไม่มี ให้เงินนั้นตกเป็นรายได้ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

- หากสัตว์นั้นเป็นโรคติดต่อ กฎหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ทําลายได้ทันที 

ดังนั้น การจัดการเรื่อง การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ ราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.) จึง
มีบทบาทในการดําเนินการได้ ตามกฎหมาย ทั้ง 3 ฉบับ (กฎมายควบคุมโรค กฎหมายการ
สาธารณสุข และกฎหมายควบคุมการฆ่า หรือจําหน่ายเนื้อสัตว์) ทั้งนี้ เพื่อการควบคุมโรคติดต่อที่
เกิดจากสัตว์ และคุ้มครองสภาวะการอนามัยส่ิงแวดล้อมของประชาชน ในเขตท้องถิ่นตนได้ 
 

3.2 อํานาจของเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ตาม "พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539" "เจ้าหน้าที่" 

หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อํานาจทางปกครองของ
รัฐในการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายในที่นี้ คือกฎหมายการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

 
3.2.1 ส่วนที่เป็นการออกใบอนุญาต  หนังสือรับรองการแจ้ง  ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
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มาตรการการออกใบอนุญาตช่วยป้องกันมิให้กิจการต่างๆ  เกิดขึ้นโดยปราศจากการ
ควบคุม และต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง โครงสร้าง อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งระบบป้องกันหรือบําบัดของเสียและกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย เป็นต้น 
ก่อนที่จะอนุญาตให้ดําเนินกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความม่ันใจหรือหลักประกันว่า กิจการเหล่านี้จะ
ไม่ก่อเหตุเดือดร้อน รําคาญ หรืออันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 

ในการออกใบอนุญาตสําหรับกิจการประเภทต่างๆ  นั้น พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ได้กําหนดไว้ดังนี้ 

(1) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขอ การออก และการต่อใบอนุญาตได้  

(2) ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคําขอใบอนุญาตก่อนดําเนินการ หรือก่อนวันหมดอายุ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 55 

(3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ 
(4) ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ออกใบอนุญาตน้ันเท่านั้น 
การใช้มาตรการออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ ถือเป็นมาตรการที่จะ

ป้องกันและควบคุมปัญหาตั้งแต่เบื้องต้น ส่วนการต่อหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ถือเป็นมาตรการที่จะ
ตรวจสอบว่ากิจการดังกล่าวยังคงมีสภาพที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรการการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี 

2. การส่ังให้แก้ไขหรือปรับปรุงและให้หยุดดําเนินการ เป็นมาตรการกํากับดูแลกิจการที่
ได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าปรากฏว่าผู้ดําเนินกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
ข้อกําหนดของท้องถิ่น คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังให้
แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าไม่แก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถใช้มาตรการออกคําส่ัง
ให้หยุดดําเนินกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวก็ได้ หรือจะใช้มาตรการการส่ังพักใช้ใบอนุญาตก็ได้ 

3. การส่ังพักใช้ใบอนุญาต เป็นมาตรการการควบคุมผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วไม่ปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือข้อกําหนดของท้องถิ่น หรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต่ต้องไม่เกิน 15 วัน  

4. การส่ังเพิกถอนใบอนุญาต เป็นมาตรการที่จะมิให้ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตได้ประกอบ
กิจการต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1ปี กล่าวคือหากเกิดกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ 

- การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อกําหนด
ของท้องถิ่น คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเหตุนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
หรือสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน 

- กรณีที่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกพักใช้อีก 
หมายถึงว่า เมื่อถูกส่ังพักใช้ครั้งที่ 3 จะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้หรือจะยังคงส่ังพักใช้อีกก็ได้ 
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- กรณีที่ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความว่า 
เป็นกรณีที่ผู้ดําเนินกิจการไม่ยอมรับผิดเป็นเหตุให้ต้องดําเนินการทางศาล และเมื่อศาลพิพากษาถึง
ที่สุดว่าผิดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได้  

 
สําหรับการออกใบอนุญาตสําหรับกิจการประเภทต่างๆ นั้น พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กําหนดไว้ กล่าวคือ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต
จะต้องยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการ
ออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น 

 
บทบัญญัติที่ให้อํานาจในการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง 
ในการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

กิจการที่จะต้องมีการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการหมายความถึงกิจการตามที่พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กําหนดให้จะต้องได้รับใบอนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อขอหนังสือรับรองการแจ้งก่อนดําเนินกิจการ 

 
กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้แก่ 

(1) กิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 

(2) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 33 
(3) กิจการตลาดตามมาตรา 34 
(4) กิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตาราง

เมตรตามมาตรา 38 
(5) กิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรา 41 ไม่ว่าจะเป็นการ

จําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
การควบคุมกิจการที่ต้องแจ้ง 
เช่น กิจการสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตาราง

เมตรตามมาตรา  38 
1. การออกหนังสือรับรองการแจ้ง 
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 กําหนดให้กิจการ

ประเภทสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อนประกอบกิจการ โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้ 
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- ผู้ประกอบการสถานที่จําหน่ายอาหารและสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 
ตารางเมตร ตามมาตรา 38 ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของ
ท้องถิ่น 

- เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแก่ผู้แจ้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบ
กิจการในระหว่างที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา 48 วรรค 2 

- เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจความถูกต้องของการแจ้ง ถ้าการแจ้งถูกต้อง ต้อง
ออกหนังสือรับการแจ้ง ภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากการแจ้งไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องแจ้งให้ผู้แจ้งทราบภายใน 7 วันทําการ  และผู้แจ้งต้องแก้ไขภายใน 7 วันทําการ 

- ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเลิกหรือโอนกิจการ ให้แจ้งแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบด้วย 

2. กรณีที่มิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษ  เพราะเหตุที่ฝ่าฝืนดําเนิน
กิจการโดยมิได้แจ้งมาแล้วครั้งหนึ่ง และยังฝ่าฝืนเช่นนั้นอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้น
หยุดดําเนินกิจการ จนกว่าจะดําเนินการแจ้ง ถ้ายังมีการฝ่าฝืนอีก ให้ส่ังห้ามการดําเนินกิจการนั้นไว้
ตามเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่เกิน 2 ปี (มาตรา 52) 

 
การควบคุมกิจการที่ไม่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้ง 
โดยที่มาตรา 45 ระบุว่าในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินการใดๆ  ตามที่ระบุไว้ใน

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งครอบคลุมทุกกิจการทั้งที่ต้องขอ หรือไม่ต้องขอใบอนุญาต (เพราะเหตุที่มิได้ทํา
เป็นการค้า หรือกิจการที่ต้องแจ้ง) ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อกําหนด
ของท้องถิ่น หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการน้ัน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้ดําเนินการนั้น แก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ถูกต้องได้ 

ถ้าผู้ดําเนินกิจการน้ันไม่แก้ไข หรือถ้าการดําเนินกิจการนั้น จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังให้ผู้นั้น
หยุดดําเนินกิจการน้ันไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ และคําส่ังให้แก้ไขนั้น ให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําส่ังไว้
ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคําส่ังหยุดดําเนินกิจการทันที ตามมาตรา 
45 วรรค 2 

 
วิธีการออกคําส่ังทางปกครอง 
ตามมาตรา 53 และ มาตรา 61 ได้กําหนดไว้ว่าการออกคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน

การส่ังหยุด/ห้ามดําเนินกิจการ หรือ ส่ังพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาต ต้องทําเป็นหนังสือแจ้งผู้ถูกส่ัง 
กรณีไม่พบหรือไม่ยอมรับคําส่ัง ให้ส่งคําส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่
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เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้นั้น และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคําส่ัง
แล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปิดคําส่ังแล้วแต่กรณี 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
จากบทบัญญัติมาตรา 5 ได้กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจออก

กฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม ซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ใน 3 กรณี คือ 

(1) ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการเก็บ และขนส่ิงปฏิกูลมูลฝอย ตามมาตรา 20(4) 
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ตามาตรา 19 (กิจการเก็บ ขน กําจัดส่ิงปฏิกูลมูล

ฝอยที่ทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ) มาตรา 33 (กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ) มาตรา 34 (การจัดตั้งตลาด) มาตรา 38 (สถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหารที่มี
พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร) มาตรา 41 (การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ) 

(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง ตามาตรา 48 ประกอบมาตรา 65 
ผู้ที่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่  ราชการส่วนท้องถิ่นกําหนด (มาตรา 65) แต่อัตราค่าธรรมเนียมจะกําหนด
เกินอัตราในกฎกระทรวงไม่ได้ (มาตรา 63) และกรณีที่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่กําหนด 
จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค้างชําระ (มาตรา 65) 
 ดังนั้นราชการส่วนท้องถิ่นจําเป็นจะต้องออกข้อกําหนดของท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม โดยดูอัตราจากกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการเก็บ ขน และกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

(2) ต้องกําหนดเวลาของการชําระค่าธรรมเนียม 
กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 

ครั้ง หมายถึงการไม่ชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้
นั้นหยุดการดําเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน (มาตรา 65 วรรค 
2) 

 
การต่อใบอนุญาต 
คําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่  3 /2543 เรื่อง การขอต่ออายุ

ใบอนุญาตตามมาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 
2535  

1) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการยังคงดําเนินกิจการโดยมิได้ขอต่ออายุใบอนุญาตภาย
หลังจากวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ  

เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้บรรดาใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และมาตรา 
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55 วรรคสอง กําหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ หมายความ
ว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 มี
สิทธิประกอบกิจการได้เพียง 1 ปีเท่านั้น  (ตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง)  หากประสงค์จะประกอบ
กิจการนั้นต่อไปอีก จะต้องดําเนินการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนวันที่
ใบอนุญาตสิ้นอายุ(ตามมาตรา 55 วรรคสอง) ฉะนั้น ผู้ที่ดําเนินกิจการภายหลังจากใบอนุญาต
หมดอายุ โดยมิได้ยื่นคําขอต่อก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ จึงเข้าข่ายเป็นการ  “ประกอบกิจการโดยไม่มี
ใบอนุญาต” ซึ่งอาจมีความผิดตามมาตรา 71 หรือมาตรา 72 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 77 แล้วแต่กรณี 

2) กรณีที่มีผู้มายื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายหลังวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะรับคําขอต่อไว้ โดยถือว่าเป็นการค้างชําระค่าธรรมเนียมและเรียกเก็บค่าปรับเพิ่ม
อีกร้อยละ 20 ได้หรือไม่ 

ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่นตลอดเวลาที่ยังดําเนิน
กิจการน้ัน ถ้ามิได้เสียภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อน
ถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป”ดังนั้น“ผู้ได้รับใบอนุญาต” จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 จึงมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ราชการส่วนท้องถิ่น
โดยต้องเสียให้ครบตามอัตราและตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น หากมิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาหรือเสียแต่ไม่ครบจํานวนก็จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ
ยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ(ตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง) 

 
3.2.2 ส่วนที่เป็นมาตรการการควบคุม บทกําหนดโทษ/ออกคําสั่งทางปกครอง 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ประชาชนด้านสุขภาพอนามัยอันอาจได้รับผลกระทบจากการกระทําของบุคคลใดๆ โดยการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทที่สําคัญที่สุดในการใช้อํานาจ
แห่งกฎหมายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ออก“คําส่ังทางปกครอง” เพื่อบังคับต่อ
ประชาชนได้ ดังน้ันในบทนี้จึงได้นําหลักเกณฑ์ที่สําคัญตาม “พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539” อันเป็นกฎหมายกลางซึ่งกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติในการออกคําส่ังทาง
ปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยมีการประยุกต์ให้เข้ากับบทบัญญัติของ “พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535” ซึ่งมีสาระที่สําคัญดังต่อไปนี้ 

 “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่าการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้า
พนักงานเพื่อจัดให้มีคําส่ังทางปกครอง 

“คําส่ังทางปกครอง” หมายความว่าการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานที่มีผลเป็น
การสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปล่ียนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่น การส่ังการการ
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อนุญาตการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองและการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึงการ
ออกกฎ 

ตัวอย่าง  ใบอนุญาตให้ทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าที่นายอําเภอ
ออกให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านน้ําชาเพื่อจัดให้มีการเล่นดนตรี ร้องเพลงหรือใช้เครื่องขยายเสียง มี
ลักษณะเป็นการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง  พ.ศ. 2493 กระทําการที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งพักอาศัยใน
บริเวณใกล้เคียง มีลักษณะเป็นคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 (คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 426/2550) ใบอนุญาตให้รื้อถอน
อาคารที่ผู้อํานวยการเขตสาทรออกให้แก่วัดยานนาวา เป็นใบอนุญาตที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของรฐัซ่ึงมี
อํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้รับใบอนุญาตในการรื้อ
ถอนอาคาร จึงเป็นคําส่ังทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  พ.ศ. 2539 (คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 494/2550) 

 
 “คําส่ัง” หมายความว่าคําส่ังทางปกครองที่ออกโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนี้ 
(ก) คําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

- คําส่ังเกี่ยวกับเรื่องสุขลักษณะของอาคาร 
- คําส่ังเกี่ยวกับเรื่องเหตุรําคาญ 
- คําส่ังให้ผู้ดําเนินกิจการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องหรือ

ให้หยุดดําเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว 
- คําส่ังเกี่ยวกับเรื่องหนังสือรับรองการแจ้ง 
- คําส่ังให้หยุดดําเนินกิจการกรณีมีการค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง 
- คําส่ังในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 
- คําส่ังในเรื่องการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

(ข) คําส่ังของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในกรณีที่ตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทํา
ใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อกําหนดของท้องถิ่นแล้วจะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนหรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 
รูปแบบและผลของคําสั่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้กําหนดให้ “คําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น” ให้

ทําเป็นหนังสือสําหรับ “คําส่ังเจ้าพนักงานสาธารณสุข” อาจทําเป็นหนังสือหรือวาจาแล้วให้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบทั้งนี้คําส่ังจะต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 
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มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 คําส่ังทาง
ปกครองที่ทําเป็นหนังสือนั้นอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

1) วันเดือนปีที่ทําคําส่ัง 
2) ชื่อและตําแหน่งของเจ้าพนักงานผู้ทําคําส่ัง 
3) ลายมือชื่อของเจ้าพนักงานผู้ทําคําส่ัง 

เมื่อกฎหมายกําหนดให้ระบุทั้ง 3 รายการก็ต้องปฏิบัติให้ครบตามนั้น ไม่เช่นนั้นจะ
กลายเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คําสั่งทางปกครองที่เป็นหนังสือ 
คําส่ังทางปกครองที่เป็นหนังสือต้องจัดให้มี “เหตุผล” ในการออกคําส่ังไว้ด้วยซึ่งเหตุผลที่

ระบุนี้จะทําให้คู่กรณีสามารถทราบได้ว่าตนได้รับการปฏิบัติโดยถูกต้องหรือไม่และจะเป็นประโยชน์
แก่การควบคุมทางกฎหมายโดยการพิจารณาทบทวนในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองตอ่ไปไมว่า่
โดยผู้บังคับบัญชาคณะกรรมการอุทธรณ์หรือองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองทําให้ทราบได้ว่า  ผู้ทําคําส่ัง
ทางปกครองได้ฟังข้อเท็จจริงปรับข้อกฎหมายและใช้ดุลพินจิอยา่งไรการบังคับใหแ้สดงเหตผุลจงึเป็น
การบังคับให้เจ้าพนักงานระมัดระวังในการทําคําส่ังทางปกครองอันมีผลไปในทางป้องกันไม่ให้ใช้
อํานาจโดยลําเอียงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 37 กําหนด
เกี่ยวกับการระบุเหตุผลในคําส่ังทางปกครองที่เป็นหนังสือทั้งหมดโดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ได้แก่ ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้และใช้ประกอบการทํา
คําส่ังทางปกครอง 

2) ข้อกฎหมายที่อ้างอิงอันได้แก่บทกฎหมายต่างๆ ที่อ้างอิงอันทําให้เกิดมีคําส่ังทาง
ปกครอง 

3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจอันได้แก่เหตุและมูลเหตุจูงใจที่ทําให้
เกิดข้อยุติของคําส่ังทางปกครอง 

ในความเป็นจริงคําส่ังทางปกครองในเรื่องใดต้องระบุเหตุผลเพียงใดจะต้องพิจารณาเป็น
รายกรณีไปทั้งนี้เกี่ยวกับ “ความจริงที่สามารถปฏิบัติได้เวลาและอุปกรณ์ทางเทคนิคที่มีในการทํา
คําส่ังทางปกครองน้ัน”  

ข้อยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีเหตุผลในคําส่ังทางปกครองที่เป็นหนังสือตามมาตรา 37 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มี 5 กรณีคือ 

1) ผลของคําส่ังทางปกครองตรงตามคําขอของคู่กรณีและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่
ของผู้อื่นทั้งนี้เพราะคู่กรณีร้องขอประสงค์ส่ิงใดก็ได้ตรงตามนั้นจึงไม่มีความจําเป็นใดที่จะต้องระบุ
เหตุผลให้อีกแต่ถ้าหากได้ต่างไปจากที่ประสงค์แม้เพียงเล็กน้อยหรือได้ไปเพียงบางส่วน ดังนี้ก็ไม่เข้า
ข้อยกเว้นนี้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม คําส่ังทางปกครองมิใช่ว่าจะมีความสําคัญแต่เฉพาะผู้ร้องขอเท่านั้น
คําส่ังบางกรณีจะมีผลกระทบต่อบุคคลข้างเคียงด้วยอาทิเช่นมีผู้ยื่นร้องขออนุญาตจัดตั้งโรงงานใน
เขตชุมชนโดยมีข้อยกเว้นตามกฎหมายให้จัดตั้งได้ จึงได้รับอนุญาตตามคําขอแต่การตั้งโรงงานในเขต
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ชุมชนย่อมเกิดผลกระทบต่อผู้อยู่ข้างเคียงไม่มากก็น้อยดังนั้นกรณีที่มีผลกระทบถึงสิทธิและหน้าที่
ของผู้อื่นเช่นนี้ผู้ออกคําส่ังอนุญาตจึงต้องระบุเหตุผลที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายนั้นไว้ในคําส่ังด้วย 

2) เหตุผลน้ันรู้อยู่แล้วโดยไม่จําต้องระบุอีกกรณีนี้มักจะเป็นคําส่ังที่มิได้มีข้อพิจารณา
ที่ยุ่งยากหรือมากมายแต่ประการใดเช่นการยื่นขอคัดสําเนาทะเบียนบ้านซึ่งผู้ยื่นก็ระบุในคําขออยู่
แล้วว่าต้องการอะไร  เป็นต้น 

3) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
4) การออกคําส่ังด้วยวาจาซ่ึงระบุเหตุผลไม่ได้โดยสภาพแต่ในกรณีที่ผู้รับคําส่ังยื่นขอ

คํายืนยันน้ันจะต้องทําเป็นหนังสือและระบุเหตุผลไว้ด้วยตามมาตรา 37 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

5) กรณีเร่งด่วนสถานการณ์นี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าให้ยกเว้นได้ทั้งนีเ้พราะการ
ให้ระบุเหตุผลถ้าจะทําให้การงานต้องล่าช้าเกินที่ควรจะเป็นแล้วก็จะเกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้อย่างไรก็ตามกรณีนี้หากในภายหลังผู้รับคําส่ังร้องขอ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาอันสมควรโดยไม่จํากัดระยะเวลาในการ
ร้องขอด้วยตามมาตรา 37 วรรคสาม (4) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
2539 

ผลตามกฎหมาย ในกรณีที่ต้องระบุเหตุผลเพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 37 วรรคสาม
หรือกฎกระทรวงตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถ้า
ไม่ระบุเหตุผลไว้ก็จะเป็นการ “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” แต่ “จะถือว่าคําส่ังนั้นไม่มีผลบังคับไม่ได้” 
เพราะกฎหมายยังยินยอมให้มีการแก้ไขคําส่ังนั้นให้สมบูรณ์ได้โดยจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง
ตามมาตรา 41(2) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เว้นแต่กรณี 

1) มีกฎหมายเฉพาะบังคับให้แสดงเหตุผล 
2) กรณีมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายตามมาตรา37

วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
คําสั่งเป็นวาจา  โดยปกติต้องกระทําในกรณีเร่งด่วนและมิได้มี ส่ิงใดเป็นหลักฐาน 

(นอกจากบางครั้งอาจมีพยานบุคคลบ้างเท่านั้น) มาตรา37วรรคสาม  (4) แห่ง พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติยกเว้นให้ไม่ต้องระบุเหตุผลไว้ด้วยแต่หากผู้รับคําส่ังร้อง
ขอให้ยืนยันคําส่ังน้ันเป็นหนังสือว่า  เมื่อใดจึงจะต้องให้เหตุผลไว้ในหนังสือยืนยันนั้นด้วย ในกรณีที่
เจ้าพนักงานได้ทําคําส่ังด้วยวาจาถ้าผู้รับคําส่ังร้องขอให้ยืนยันเป็นหนังสือภายใน7วัน นับแต่วันที่มี
คําส่ังดังกล่าวเจ้าพนักงานจะต้องออกหนังสือยืนยันคําส่ังของตนให้ (มาตรา 35) กรณีนี้มิใช่การมี
คําส่ังใหม่เป็นหนังสือหรือจะต้องนับผลทางกฎหมายใหม่แต่อย่างใดหากแต่เป็นการออก  “หนังสือ
ยืนยัน” ว่าคําส่ังด้วยวาจาที่ตนทําไปก่อนหน้านั้นมีเนื้อหาเช่นใด  และมีเหตุผลอย่างไรโดยผลของ
คําส่ังทางปกครองได้เกิดแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้มีคําส่ังด้วยวาจา 

การร้องขอให้ออกหนังสือยืนยันนี้ย่อมเป็นหน้าที่ที่เจ้าพนักงานจะต้องจัดทําให้หากผู้รับ
คําส่ังได้กระทําการ (1) ร้องขอโดยมีเหตุอันควรและ (2) ร้องขอภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีคําส่ัง ซึ่ง
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กรณีการมีเหตุอันควรนั้นหมายความว่า มิใช่การร้องขอโดยไร้สาระ แต่ต้องการใช้ประโยชน์อย่าง
หน่ึงอย่างใด ก็ถือได้ว่ามีเหตุอันควรแล้ว เช่น จะเอาไปปรึกษาทนายความว่าจะอุทธรณ์หรือโต้แย้ง
คําส่ังหรือไม่ หรือจะนําไปใช้อ้างกับบุคคลอื่นว่าตนมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําส่ังอย่างไร เป็น
ต้น สําหรับการมีกําหนดเวลาขอคํายืนยันเป็นหนังสือตามนั้นย่อมมีผลเท่ากับว่าหากพ้นกําหนดเวลา
นั้นแล้วเจ้าพนักงานไม่มีหน้าที่ต้องทําหนังสือยืนยันอีก 

อย่างไรก็ตาม  การมีคําส่ังโดยวาจานั้นโดยสภาพจะเล่ือนลอยหาหลักฐานพิสูจน์ไม่ได้ 
หากแต่ละฝ่ายไม่ซื่อสัตย์ ดังน้ัน ปกติเจ้าหน้าที่จึงควรทําคําส่ังเป็นหนังสือมากกว่า เว้นแต่ในกรณี
เร่งด่วนเช่นคําส่ังของเจ้าหน้าที่ในการจราจรเป็นต้น 
 

3.2.3 การยึดและการอายัดส่ิงของ 
อํานาจในการยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นอํานาจของ

เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้ง 3 ประเภทคือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุขและผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถือว่าเป็นอํานาจตาม
กฎหมายเฉพาะได้กําหนดให้ไว้ตามมาตรา 44(4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  
ฉะนั้น การจะใช้อํานาจในการยึดหรืออายัดเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อํานาจพึงจะต้องคํานึงเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 

1) ตรวจสอบก่อนว่าตนเองเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือไม่ โดยปกติตําแหน่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะ
ไม่ค่อยมีปัญหาให้ต้องตีความหรือมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย
หรือไม่  แต่สําหรับตําแหน่งผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
ว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้แต่งตั้งให้ทําหน้าที่ใด ตามมาตรา 44 (1)-(5)6 แม้ว่าส่วนใหญ่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมักจะแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ทั้งหมดตามมาตรา 44(1) ถึง (5) ก็ตามแต่เพื่อความรอบคอบก็ควร
จะตรวจสอบให้ชัดเจนด้วย 

2) ตรวจสอบว่าส่ิงของที่จะยึดหรืออายัดนั้นเป็นส่ิงของที่ “อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชน” หรือไม่ 

                                                           
6มาตรา 44 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิน้ีให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจา้พนักงานสาธารณสุขมี

อํานาจดังต่อไปน้ี 
(1)..... 
(4) ยึดหรืออายัดสิง่ของใดๆท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายตอ่สขุภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินคดหีรือ

เพื่อนําไปทําลายในกรณีจาํเป็น 
(5).... 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตัง้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อใหป้ฏิบัตหิน้าท่ีตามวรรคหน่ึงใน

เขตอํานาจของราชการส่วนท้องถ่ินน้ันในเรื่องใดหรือทุกเรือ่งก็ไดใ้นการ..... 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 255  

 

เนื่องจากกฎหมายนี้มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนดังนั้นจึงได้
กําหนดให้อํานาจแก่เจ้าพนักงานโดยจํากัดขอบเขตเอาไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าพนักงานใช้อํานาจตาม
ความประสงค์ของกฎหมายเท่านั้นฉะนั้นในการยึดหรืออายัดส่ิงของใด  เจ้าพนักงานจะต้องคํานึงว่า
ส่ิงของน้ันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ตัวอย่างเช่น 

ตัวอย่าง เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบว่านาย ก. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทการผลิตการสะสมการขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิงโดยผลิตไม่ได้มาตรฐานและอาจปะทุขึ้นมาเวลาใดก็ได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถใช้
อํานาจตามมาตรา 44(4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ยึดดอกไม้เพลิงที่ไม่ได้
มาตรฐานนั้นๆ เพื่อนําไปทําลายได้ในทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มิได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการกระทําการยึดหรืออายัดส่ิงของไว้ซึ่งในการดําเนินงานตามกฎหมายที่ผ่าน
มา  เจ้าพนักงานได้มีข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทําแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้  
เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการยึดการอายัดส่ิงของใดๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดีตามกฎหมาย  หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป็นตาม
มาตรา 44(4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมจึง
เห็นสมควรมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

(1) ขอบเขตความหมาย 
“การยึด” หมายถึง การนําวัตถุเอกสารหรือของกลางตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 โดยนํามาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานของทางราชการหรือสถานที่ที่ทางราชการกําหนดเพื่อ
เป็นหลักฐานประกอบในการดําเนินการตามกฎหมายหรือนําไปทําลาย “การอายัด” ซึ่งหมายถึง 
การเก็บรักษาวัตถุเอกสารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบในการดําเนินการตามกฎหมาย โดยส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้เก็บรักษาโดยมี
เงื่อนไขให้ของกลางนั้นอยู่ในสภาพเดิมห้ามเคล่ือนย้ายซ่อนเร้นห้ามนําไปจําหน่ายจ่ายโอนและห้าม
ทําลายหรือทําให้ขาดเสียหายชํารุดลบ 

เครื่องหมายที่เจ้าพนักงานได้ทําไว้ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีคําส่ังเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น “ของ
กลาง” หมายถึง วัตถุหรือทรัพย์สินใดๆ  ที่ตกอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าพนักงานโดยอํานาจแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และยึดไว้เป็นของกลางเพื่อพิสูจน์ในทางคดีหรือเพื่อ
จัดการอย่างอื่นตามหน้าที่ราชการ 

(2) การยึดการอายัด 
2.1) ในการยึดหรืออายัดส่ิงของใดๆในอาคารหรือที่ต่างๆให้เจ้าพนักงานปฏิบัติดังนี้ 

(1) แสดงบัตรประจําตัวเจ้าพนักงาน 
(2) แจ้งให้เจ้าของอาคารหรือสถานที่นั้นทราบก่อนทําการยึดหรืออายัดและเชิญบุคคล

ดังกล่าวเป็นพยานในการยึดหรืออายัดด้วย 
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ในกรณีที่ไม่พบตัวเจ้าของอาคารหรือสถานที่ให้แจ้งบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะและอยู่
อาศัยหรือทํางานในที่นั้นเป็นพยานก็ได้ 

ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้เจ้าพนักงานขอความร่วมมือจากบุคคลซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะและอยู่ข้างเคียงเป็นพยานในการยึดหรืออายัดก็ได้ 

(3) ทําบันทึกการยึดหรืออายัดและบัญชีแสดงรูปพรรณสัณฐานจํานวนราคาจํานวน
ส่ิงของและผู้มีกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองส่ิงของที่ยึดหรืออายัดนั้นทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ดําเนินคดี 

(4) เมื่อดําเนินการตาม (3) แล้วให้เจ้าพนักงานผู้ทําการยึดหรืออายัดแจ้งบุคคลตาม (2) 
และพยานลงนามรับทราบและรับรองความถูกต้องไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งในกรณีที่บุคคลตาม (2) 
และพยานไม่ยินยอมลงนามรับทราบให้เจ้าพนักงานบันทึกสาเหตุที่ไม่ยอมลงนามไว้เป็นหลักฐาน
ด้วย 

(5) เมื่อดําเนินการตาม (1) - (4) แล้วให้เจ้าพนักงานผู้ทําการยึดหรืออายัดดําเนินการ
ต่อไปดังนี้ 

ก) กรณีการยึดให้เจ้าพนักงานผู้ทําการยึดส่งของกลางที่ยึดได้ให้เจ้าพนักงานผู้มี
อํานาจดําเนินคดีต่อไปโดยด่วน 

ข) กรณีการอายัดให้เจ้าพนักงานผู้ทําการอายัดดําเนินการ 
1) ส่งคําส่ังแจ้งการอายัดให้กับผู้ครอบครองของกลางนั้นณภูมิลําเนาหรือสํานักทํา

การงานของบุคคลนั้น 
2) กรณีไม่พบบุคคลน้ันให้ส่งแก่บุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะและอยู่อาศัยหรือทํางานณ

สํานักทําการงานของบุคคลนั้น 
3) กรณีถ้าบุคคลตาม 1) และ 2) ปฏิเสธไม่ยอมรับคําส่ังแจ้งการอายัดให้เจ้าพนักงาน

ร้องขอให้เจ้าพนักงานผู้อื่นไปด้วยเพื่อเป็นพยานและถ้าบุคคลนั้นยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับคําส่ังอีกก็ให้
วางคําส่ังแจ้งการอายัดไว้ณที่นั้นต่อหน้าบุคคลนั้นและให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 

4) ถ้าปรากฏว่าไม่สามารถจะทําการส่งคําส่ังแจ้งการอายัดได้โดยชอบตาม 1) หรือ 2) 
หรือ 3) ดังกล่าวข้างต้นก็ให้เจ้าพนักงานส่งคําส่ังแจ้งการอายัดโดยวิธีอื่น เช่น  ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือ ลงโฆษณา หรือทําโดยวิธีอื่นใดตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้ผู้มีอํานาจ
ออกคําส่ังทราบ 

2.2) การยึดหรืออายัดในกรณีอื่นนอกจากที่กล่าวมานั้นให้เจ้าพนักงานปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครองส่ิงของที่จะยึดหรืออายัดให้แสดงบัตรประจําตัว

เจ้าพนักงานและแจ้งให้ทราบว่าจะทําการยึดหรืออายัด แล้วให้เจ้าพนักงานทําการยึดหรืออายัด
ส่ิงของดังกล่าว 

ถ้าไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครองส่ิงของที่จะยึดหรืออายัด  ให้เจ้าพนักงานทําการยึด
หรืออายัดส่ิงของน้ันแล้วให้หมายเหตุไว้ในบันทึกการยึดหรืออายัดเป็นหลักฐานด้วย 
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(2) ทําบันทึกการยึดหรืออายัดและบัญชีแสดงรูปพรรณสัณฐานจํานวนราคา จํานวน
ส่ิงของ และผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองส่ิงของที่ยึดหรืออายัดนั้นทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานในการ
ดําเนินคดี 

2.3) การทําบันทึกให้เจ้าพนักงานทําบันทึกการยึดหรืออายัด  โดยให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองหรือตัวแทนบุคคลที่ส่ิงของถูกยึดหรืออายัดได้ทราบข้อความในบันทึกนั้นและให้ลงช่ือ
รับรองไว้เป็นหลักฐาน 

กรณีบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลงชื่อรับรองบันทึกที่ทําขึ้นให้เจ้าพนักงานหมายเหตุไว้ ใน
บันทึกการยึดอายัดระบุว่าไม่ยอมลงชื่อแล้วให้เจ้าพนักงานลงช่ือเป็นพยานไม่น้อยกว่าสองคน 

2.4) กรณีการอายัดหากมีเหตุอันจําเป็นในการเคล่ือนย้ายหรือเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขการ
อายัดให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนบุคคลที่ส่ิงของถูกอายัดยื่นคําร้องขอต่อเจ้า
พนักงานที่ทําการอายัดนั้น เพื่อพิจารณาอนุญาตการเคล่ือนย้ายหรือเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 

(3) การถอนการยึดการถอนการอายัด 
3.1) การถอนการยึดการถอนการอายัดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ทําการยึด

หรืออายัดส่ิงของน้ัน 
3.2) การถอนการยึดการถอนการอายัดให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับส่ิงของที่ถูกยึดหรือ
อายัดนั้น ยื่นคําร้องขอถอนการยึดหรือขอถอนการอายัดเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานที่ทําการยึดหรือ
อายัด 

(2) เจ้าพนักงานผู้ทําการยึดหรืออายัดจะอนุมัติให้ถอนการยึดหรือถอนการอายัดได้ 
ต่อเมื่อสาเหตุแห่งการถูกยึดหรือถูกอายัดนั้นเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงและไม่น่าจะกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ทั้งสาเหตุแห่งการนั้นได้รับการแก้ไขถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว โดย
ให้เจ้าพนักงานไปควบคุมดูแลการแก้ไขการเคล่ือนย้ายตลอดจนตรวจสอบจํานวน และสภาพความ
เรียบร้อยประการอื่นให้ถูกต้อง 

(3) เมื่อปรากฏว่าเหตุแห่งการถูกยึดหรืออายัดนั้นไม่เป็นการกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างร้ายแรงหรือเหตุนั้นได้รับการแก้ไข โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขแล้ว หรือพนักงานอัยการมีคําส่ังไม่ฟ้อง หรือ เจ้าพนักงานที่ทําการยึดหรืออายัดมีคําส่ัง
ดําเนินการให้ยกฟ้อง ถอนการยึด หรือถอนการอายัดนั้นแล้ว แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือ
ผู้แทนบุคคลที่ส่ิงของถูกยึดหรืออายัดทราบ สําหรับกรณีการยึดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือ
ผู้แทนยื่นคําขอรับส่ิงของที่ยึดนั้นคืนจากเจ้าพนักงานด้วย 

(4) ของกลาง 
4.1) ผู้มีหน้าที่รักษาของกลางคือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

มอบหมาย 
4.2) การจัดการรักษาของกลางควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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-  ตามปกติให้รักษาของกลางไว้ในสถานที่ทําการของราชการส่วนท้องถิ่นและให้บรรจุ
ไว้ในหีบล่ันกุญแจเท่าที่สามารถและสมควรจะบรรจุได้ 

- ถ้าเป็นปศุสัตว์หรือพาหนะให้ทําคอกหรือสถานที่ขึ้นไว้สําหรับเล้ียงหรือจะมอบให้ผู้ที่
สมควรเล้ียงไว้แทนก็ได้ 

ถ้าเห็นเป็นการจําเป็นจะต้องจ้างผู้รักษาแทนก็ให้จัดจ้างผู้รักษาแทนได้แล้วให้รายงานให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรและจําเป็นจะให้จัดการ
รักษาในที่ใดเห็นว่ามั่นคงแข็งแรง  ก็ให้ส่ังได้แต่ต้องบันทึกเหตุการณ์จําเป็นพร้อมด้วยเหตุผลอัน
สมควรไว้ให้ปรากฏ 

4.3) ผู้มีหน้าที่รักษาของกลางย่อมมีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวแก่ของนั้นดุจทรัพย์ของตนเองและ
ต้องรักษาของน้ันไว้ด้วยความระมัดระวัง  โดยกวดขันทั้งให้เป็นอยู่ตามสภาพเดิมเท่าที่สามารถจะทํา
ได้  และต้องคอยตรวจตราอยู่เสมอตลอดเวลาที่จะต้องส่งมอบต่อกันและกัน 

4.4) ของกลางทั้งหลายเม่ือได้ยึดหรืออายัดไว้และได้จัดการตามกฎหมายเสร็จเด็ดขาดแล้ว  
หากปรากฏว่าต้องคืนแก่ผู้ใด ก็ให้บันทึกไว้ในบัญชีของกลางให้ชัดแจ้ง เมื่อได้ส่งมอบของน้ันพ้นจาก
การรักษาของตนไป ก็ให้จัดการจําหน่ายบัญชีเสียตามเหตุที่ได้มอบไปนั้น 

4.5) นอกจากเหตุที่ต้องจําหน่ายบัญชีดังกล่าวมาแล้วภายในเดือนมกราคมและเดือน
กรกฎาคมของทุกปี  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาของกลางสํารวจของกลางจัดการขายทอดตลาดหรือคืนแก่
ผู้มีสิทธิควรได้รับเม่ือได้สํารวจแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาของกลางทําบัญชีของที่ตกเป็นของแผ่นดิน
เพื่อจําหน่ายบัญชีของกลางหรือขายทอดตลาดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 

ส่วนของท่ีต้องคืนแก่ผู้ใดก็ให้แจ้งหรือประกาศแก่เจ้าของมารับคืนไป เมื่อเจ้าพนักงานได้
แจ้งหรือประกาศให้ทราบ แต่ผู้นั้นยังไม่มารับของไปเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่แจ้งหรือประกาศให้
ทราบ  ก็ให้ริบของนั้นเป็นของแผ่นดินและหมายเหตุไว้ในบัญชี  แล้วจัดการต่อไปดังเช่นของที่ตก
เป็นของแผ่นดิน 

กรณีหากไม่ทราบตัวผู้มีสิทธิจะได้รับของคืน  ให้ประกาศหาเจ้าของ  และเมื่อพ้นกําหนด  
5  ปี นับแต่วันประกาศแล้วไม่ได้ตัวผู้มีสิทธิมารับของน้ัน  ก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินและให้จัดการ
ต่อไป   

การแจ้งหรือประกาศของเจ้าพนักงานตามที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าหน้าที่ ผู้รักษาไม่
จําเป็นต้องฟังว่า ผู้มีสิทธิจะได้รับนั้นไม่ได้ทราบข้อความที่แจ้งหรือประกาศ เป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับ
ของคืน  เว้นแต่ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวผู้มีสิทธิควรจะได้รับได้แสดงความประสงค์ที่จะรับของ
คืน  แต่มีเหตุขัดข้องจึงมารับของนั้นไปไม่ได้ก็ให้ถือว่าเจ้าของได้ใช้สิทธิเรียกร้องแล้วภายในเวลา
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1327  แล้วและให้เจ้าพนักงานพิจารณาคืนแก่ผู้นั้น
ต่อไป 
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4.6) ถ้าผู้มีสิทธิจะได้รับของกลางนั้น แสดงความจํานงว่า ไม่ต้องการรับของคืนและขอมอบ
ให้แก่แผ่นดินดังนี้  ก็ให้ผู้มีหน้าที่จัดการบันทึกให้ผู้นั้นลงนามไว้เป็นหลักฐาน  ถ้าเป็นการสะดวกก็
ให้บันทึกไว้ในบัญชีของกลางด้วยแล้วจัดการจําหน่ายต่อไป 

(5) วิธีขายทอดตลาด 
5.1) ของส่ิงใดที่ควรขายได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาทําบัญชีเสนอปลัดประจําองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นส่ังอนุญาต 
5.2) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษาได้รับคําส่ังจากปลัดประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้

จัดการขายทอดตลาดได้แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย  15  วันในคําประกาศต้องให้
ปรากฏรายการจํานวนส่ิงของพร้อมด้วยวันเวลาและสถานที่ที่จะขายทอดตลาดตลอดจนวิธีการรับ
เงินราคาของเม่ือได้รับซื้อแล้วปิดไว้ในที่เปิดเผยและที่ชุมนุมชนอย่างน้อย  2  ฉบับ 

ถ้าของนั้นมีราคาสูงและเห็นเป็นการสมควรก็อาจให้มีการประชาสัมพันธ์ด้วย 
5.3) ให้ปลัดประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น 3 นายเป็น

คณะกรรมการจัดการขาย 
5.4) ให้คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดโดยให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ได้รับซื้อถ้ามี

เหตุที่ทําให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดไม่สามารถจะซ้ือได้  คณะกรรมการจะจัดการขายเสียใหม่หรือขาย
ให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงที่รองลงมาก็ได้ 

อนึ่ง คณะกรรมการย่อมทรงไว้ซึ่งอํานาจที่จะไม่ยอมขายให้ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดก็ได้  เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าหลักฐานและฐานะของผู้เสนอราคาสูงสุดไม่สมควรหรือราคาที่เสนอมาน้ันไม่สมกับ
ของที่จะขาย  และให้คณะกรรมการบันทึกการขายทอดตลาดไว้ด้วย 

5.5) ห้ามมิให้กรรมการหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขายทอดตลาดเข้าสู้ราคา  
หรือใช้ให้ผู้หน่ึงผู้ใดเข้าสู้ราคา  เว้นแต่จะกระทําเพื่อประโยชน์ในทางราชการและได้แถลงไว้ใน
ประกาศบอกขายแล้ว 

5.6) ให้ผู้ได้รับซื้อชําระเงินสดและรับของไปในวันขายเว้นแต่จะเป็นของใหญ่โตหรือมีราคา
สูงมากจะขอรับชําระราคาในวันหลัง ก็ให้เรียกเงินมัดจําไว้ร้อยละ  25  ของราคาของท่ีตกลงซ้ือขาย
แล้วให้ทําสัญญาไว้เป็นหลักฐานโดยมีเงื่อนไขให้ชําระราคาและรับของไปตามที่ได้ตกลงกัน  แต่ต้อง
ไม่ช้ากว่า 15  วัน นับแต่วันทําสัญญาเป็นต้นไป 

ถ้าผู้ได้รับซื้อไม่ปฏิบัติตามหรือผิดสัญญา  ก็ให้จัดการตามนัยของ  5.4) และให้ริบเงินค่า
มัดจําเป็นของแผ่นดิน 

5.7) เมื่อขายได้เงินเท่าใด ต้องให้ปลัดประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว  นําเงิน
ราคาที่ขายหรือเงินค่ามัดจําที่ริบไว้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินตามระเบียบเว้นแต่จะเป็นการขายของ
กลางที่ยังไม่เด็ดขาดตาม  5.8) ซึ่งต้องรักษาเงินไว้แทนของ 

5.8) ของกลางที่เป็นของสดและเสียง่าย หรือของที่เก็บไว้นานแล้วจะสูญเสียสภาพ  หรือ
ถ้ารักษาไว้นานไปจะเป็นการเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสูงกว่าราคาของ  ให้พิจารณา
ว่าหากปล่อยไว้ให้สูญเสียสภาพแล้ว จะไม่เกิดผลในการพิสูจน์ในทางคดีได้   ก็ให้จัดการคืนเจ้าของ
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หรือขายทอดตลาดเสียแล้วแต่กรณี  เว้นแต่จะมีบทกฎหมายบังคับไว้เป็นอย่างอื่น  การขาย
ทอดตลาดในลักษณะนี้ให้เจ้าหน้าที่ออกประกาศปิดไว้ ณ  ที่ทําการขายทอดตลาด 

การคืนหรือการขายในลักษณะนี้ ถ้าเป็นของกลางที่ยังไม่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังเสร็จ
เด็ดขาดประการใด  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รักษาจัดการบันทึกรายการอันเป็นเครื่องพอจะพิสูจน์ในทางคดีได ้ 
หรือให้บุคคลผู้มีสิทธิจะได้รับของนั้นทราบได้ว่าเป็นของของตนและพิสูจน์สิทธิได้แล้วรักษาตัวเงิน
ราคาขายไว้แทนของกลางนั้น   ถ้าเป็นจํานวนมากหรือมีเหตุสมควรก็ให้นําฝากคลังรักษาไว้  แต่ถ้า
เป็นของกลางที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังเสร็จเด็ดขาดแล้ว  กไ็ม่ต้องจัดการบันทึกและให้คืนตัวเงินแก่
ผู้มีสิทธิจะได้รับ หรือรวบรวมส่งคลังเป็นของแผ่นดินแล้วแต่กรณี 

การคืนหรือขายตามที่กล่าวข้างต้น  ถ้าเป็นของที่ไม่จําเป็นจะต้องจัดการขายอย่างรีบด่วน
เพื่อประโยชน์แก่ของน้ันแล้วให้รายงานปลัดประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน 

5.9) เมื่อได้ขายไปเสร็จแล้วให้จําหน่ายบัญชีของกลางเสีย  เว้นแต่ของที่ยังขายไม่ได้ก็ไม่
ต้องจําหน่ายบัญชี  แต่ให้หมายเหตุไว้ให้รู้ว่าได้สํารวจเพื่อขายแล้วและเก็บบัญชีของที่ยังขายไม่ได้
รักษาไว้ด้วย เพื่อนําออกขายในคราวต่อไป 
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บทที่ 11 
 

สมรรถนะขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในงานอนามัย สาธารณสขุ  
และสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
             วัตถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 
  เมื่อศึกษาบทที่ 11 จบแล้ว ผู้เรยีนสามารถ  

1. อธิบายการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. อธิบายการจัดบริการสาธารณะและสัญญาทางปกครอง 
3. อธิบายการสร้างเสริมศักยภาพแก่บุคลากรในงานท้องถิ่น 
4. วิเคราะห์การสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม  

 
1. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Capacity 
Building) เป็นมุ่งสร้างแนวทางกลางในการดําเนินงานด้านสาธารณสุขของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยใช้
ตัวชี้วัดสมรรถนะของท้องถิ่นแต่ละระดับที่เพื่อประเมินสมรรถนะแต่ละ  อปท.  นั้นๆ   

จากการศึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการเมืองสําหรับ  
อปท.  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Partnership for Democratic Local Governance in 
Southeast-Asia) : DELGOSEA (Konrad Adenauer Stiftung (KAS) สถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (TEI))  
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป  (European Union) พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของภาค
ประชาชนนั้น รัฐควรจัดให้มีการประชุมเสวนา หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้บริหารท้องถิ่นให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรู้และประสบการณ์กับผู้บริหารท้องถิ่นของตน โดยส่งเสริมการพัฒนาเมืองโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลการจัดบริการสาธารณะด้านส่ิงแวดล้อม 
และการจัดการการเงินการคลัง และการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง 

ในปัจุบัน (2559) อําเภอที่มีโรงพยาบาล (รพศ., รพท., รพช.) ไม่นับรวมอําเภอที่ไม่มี
โรงพยาบาลในพื้นที่ จํานวน 856 แห่ง (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2558) 
ระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการทํางานด้านสุขภาพ
ระดับอําเภอร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชน ครอบครัว หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น องค์กรอิสระ (NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการ
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ทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ผ่านกระบวนการชื่นชม และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งโดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน 

คุณภาพ หมายถึง มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 
1. มีระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการ

ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น 2. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
ทั้ง Acute & Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง (Essential care  เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ 
การเยี่ยมบ้าน Home care &  LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟื้นฟูสุขภาพ 
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็นต้น) 

มีระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการให้บริการเป็นแบบผสมผสานองค์รวมและต่อเนื่องทั้ง
บริการเชิงรุกเพื่อสร้างสุขภาพ บริการควบคุมป้องกันโรคและปัญหาที่คุกคามสุขภาพ บริการ
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีระบบ
การดูแลสุขภาพที่บ้านและที่ชุมชน และเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็น
ระบบมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีประชากรที่เป็นเป้าหมายในการให้บริการ (Catchments 
population) และผู้ให้บริการเป็นทีมสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัดแปลงจาก Nicholas Freudenberg (2004) Community Capacity for Environmental Health 
Promotion: Determinants and Implications for Practice Health Education & Behavior  

 
การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง

ท้องถิ่นเกิดจากบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของท้องถิ่นผ่านทางช่องทางต่างๆ   ได้กว้างขวางขึ้น โดยประชาชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองโดย 

ตัวกําหนด
เงื่อนไขของ
ท้องถ่ิน 
โครงสร้าง
สังคมเศรษฐกิจ  
สังคม การเมือง 
เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม 
ความเชื่อ วิถี
ชีวิต 

มิติสมรรถนะ 
ภาวะผู้นํา 
การมีส่วนร่วม 
ทักษะ 
ทรัพยากร 
ความรู้ความ
เข้าใจ
ประวัติศาสตร์
ชุมชน ค่านิยม
ท้องถ่ิน 

พฤติกรรมและ
สมรรถนะ 
การเสริมพลังชุมชน 
การแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
การสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมและ
การสะท้อน
ประสบการณ์เพ่ือ
เสริมผลลัพธ์ 

การมีส่วนร่วม 
ภาคพลเมือง 
ในการดูแล
อนามัย 
สาธารณสุข 

ผลลัพธ์ภาวะ 
สุขภาพอนามัย 
สาธารณสุข 
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1. มีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น ในกรณีนี้ประชาชนย่อมมีสิทธิในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งนับได้ว่า เป็นช่องทางปกติในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นได้มากขึ้น โดยการร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานท้องถิ่นผ่านการทําประชาพิจารณ์  (public hearing)  การ
เสนอให้มีการออกข้อบัญญัติของท้องถิ่ นที่ จํ า เ ป็น  ( initiation)  การร่วมลงประชามติ   
(referendum)  เพื่อชี้ขาดร่างกฎหมายหรือโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อท้องถิ่นรวมไปถึง
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นต้น 

2. มีส่วนร่วมในการกํากับและตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่น 
นอกจากประชาชนจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นได้อย่าง

กว้างขวางแล้ว  กฎหมายและรัฐธรรมนูญยังได้เสริมสร้างให้บทบาทของประชาชนในการกํากับและ
ตรวจสอบท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยประชาชนจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของท้องถิ่น  การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นการ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารของ  อปท.   เป็นต้น 
 

1.1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทการบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น 
จากการศึกษาในประสบการณ์ต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย  พบว่า มีปัจจัยหลาย

ประการที่มีผลให้  อปท.  ต่างๆ  มีบทบาทด้านสาธารณสุขแตกต่างกันไป  
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทการบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น ได้แก่ ปัจจัยภาวะผู้นําและ

ทัศนคติของผู้บริหารต่องานด้านสุขภาพโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการ  และศักยภาพ
ด้านการเงินการคลัง  การบริหารจัดการระบบการให้บริการแก่ประชาชนของ  อปท.   ซึ่งสามารถ
พิจารณาได้จาก 3 ตัวแปรหลักนี้ (Goodman et al. 1998; Nicholas Freudenberg (2004) 

 
1.1.1 ปัจจัยสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ผลงานวิจัยของ Hofrichter และ Bhatia (2010) ซึ่งเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพ

ทางด้านสุขภาพของชุมชนในถิ่นทุรกันดารของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติของผู้นํา
ชุมชนท้องถิ่นต่องานด้านสุขภาพอนามัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม คือ สองปัจจัย
หลักที่ช่วยลดความเหล่ือมลํ้าทางด้านสุขภาพในภาพรวมของประเทศ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ United Cities and Local Governments ซึ่งได้ชี้เห็นถึงความสําคัญของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในด้านอาหารและสุขภาพอนามัยใน
ประเทศกําลังพัฒนา  (United Cities and Local Governments, 2009)  รวมทั้งประเทศไทย
โดยเฉพาะในการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงทั้งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง  (HIV/AIDs)  โรคมาลาเรีย วัณ
โรค และโรคไข้หวัดนกนั้น องค์กรปกครองท้องถิ่นนับเป็นองค์กรขับเคลื่อนสําคัญในการ
ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกัน และแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชน  (Kjellstrom, et al., 
2007)  
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(1) องค์ประกอบของ  อปท.   
การจําแนกกลุ่ม  อปท. ตามศักยภาพ แผนกระจายอํานาจที่ผ่านมา มองท้องถิ่นเป็นมิติ

เดียว มิได้มองศักยภาพที่ต่างระดับกันของท้องถิ่น ณ วันนี้ ควรแบ่งกลุ่มท้องถิ่นออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อ
กําหนดตําแหน่งในการกระจายอํานาจสําหรับแต่ละกลุ่ม คือ 

1)  องค์กรท้องถิ่นที่ก้าวหน้า ควรลดกฎระเบียบต่างๆ  เพื่อความคล่องตัวที่จะคิด
นวัตกรรมการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง  

2)  องค์กรกลุ่มที่สองที่กําลังไต่ระดับมีเป็นจํานวนมาก ต้องเสริมศักยภาพเพื่อให้มี
สมรรถนะมากขึ้น ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้เพื่อให้เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น 

3)  กลุ่มที่นายก  อปท.  ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้ว ตัวผู้บริหารยังขาดศักยภาพ ต้องพัฒนา
ตั้งแต่ตัวนายกฯประเด็นแรกที่ต้องพิจารณา คือ ภาวะผู้นําและทัศนคติของผู้บริหารใน  อปท.  ซึ่ง
คุณภาพของผู้บริหารท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การถ่ายโอนหน้าที่ด้านสุขภาพมีผลพึง
ประสงค์ คือ การให้บริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม 
เน่ืองจากงานด้านสุขภาพเป็นภารกิจเชิงพื้นที่ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหลาย
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับชาติ และระดับภูมิภาคความสามารถในการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน เป็น
เครื่องบ่งชี้สมรรถนะของ  อปท.  ที่สําคัญ 

ตามแนวคิดการสาธารณสุขแนวใหม่ (New Public Health) ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลัก
ในแวดวงสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากโรค
ถือเป็นหัวใจสําคัญของระบบสาธารณสุขที่พึงประสงค์ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวช่วยในการลด
งบประมาณรายจ่ายในส่วนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี “การแปลงทัศนคติไปสู่แนว
ปฏิบัติ” เพื่อชี้ให้เห็นสมรรถนะของ  อปท.  ในการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านสุขภาพ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของงานด้านสุขภาพอนามัย การดําเนินงาน
ฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุม
วิชาการ หรือแม้แต่การเสวนาทางวิชาการเพื่อถอดบทเรียนประสบการณ์ ในบรรดา  อปท.  สามารถ
เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารได้ โดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง อาทิเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข  เป็นต้น การเปิดโอกาสให้องค์กรภาคส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา และ
องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างภาวะผู้นําของผู้บริหารท้องถิ่น  
ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคการเมือง และภาคประชาชน 

ส่วนด้านโครงสร้างองค์กรและกระบวนงาน รัฐควรส่งเสริมให้  อปท.  จัดตั้งหน่วยงาน
เฉพาะทางด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง
หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นแรงจูงใจ   

(2) องค์ประกอบด้านโครงสร้างองค์กรระบบบริหารงาน และบุคลากร 
มีผลงานวิจัยหลายชิ้น  (ดํารง วัฒนา, 2547; จรวยพร ศรีศศลักษณ์, 2552; Gillies, 

1998; Brown et al., 2001)  ที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่าง



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 265  

 

หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค และ  อปท.  ในการระดมทรัพยากรและ
องค์ความรู้เพื่อจัดระบบการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย  นอกจากน้ี Tang และคณะ (Tang KC et 
al.  (2001; 2005) ยังให้ความสําคัญกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระบบการสอบ
คัดเลือกบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในทางวิชาชีพของบุคลากรด้านสาธารณสุข 
และระบบสวัสดิการค่าตอบแทน โดยถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจตคติในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโอนย้ายมา
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลในสังกัด  อปท.  ด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ  อปท.  ไม่ให้มีงบ
รายจ่ายประจําในส่วนที่เป็นเงินเดือนค่าตอบแทน สวัสดิการ และโบนัสเกินร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจ่ายประจํา ทั้งหมดตามที่กําหนดไว้โดยมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เนื่องจากเงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากรที่ถ่ายโอน
มาจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําไปรวมกับงบรายจ่าย
ประจํา 

ก. ผู้บริหาร  อปท.  ต้องมีความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของภารกิจหน้าที่ด้านสุขภาพ
อนามัยและความสําคัญของหลักการทํางานแบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลในภาคส่วนอื่น นอกจากน้ี พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์
ต้นทุนผลิตต่อหน่วย การบริหารกองทุน และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการให้แก่  อปท.  
และส่งเสริมให้  อปท.  ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันจัดตั้งกองทุนสําหรับภารกิจด้านต่างๆ  กรณีความไม่
เพียงพอของบุคลากร ส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขทําได้ คือ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ท้องถิ่นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลภาคเอกชน โดยให้สมาชิก
เครือข่ายสามารถใช้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันได้ 

ข. ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสมรรถนะเชิงองค์การของ  อปท.   ได้แก่ สัดส่วนจํานวนบุคลากร
ด้านสุขภาพต่อจํานวนบุคลากรของท้องถิ่นทั้งหมด และสัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพต่อจํานวน
ประชากรท้ังหมด โดยถือเป็นการประเมินระบบการบริหารจัดการจํานวนบุคลากรด้านสุขภาพของ
ท้องถิ่นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

ปัญหาทางด้านบุคลากรสาธารณสุขนั้นถือเป็นปัญหาหลักของ  อปท.  ทั้งนี้ นอกเหนือไป
จากข้อกังวลต่อความไม่เพียงพอของจํานวนบุคลากรแล้ว ผลการศึกษาโดยสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (2551)  ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาในเชิงทัศนคติของ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ไม่เชื่อมั่น ในระบบบริหารงานบุคคลของ  อปท.  โดยเฉพาะในเรื่อง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ  นอกจากน้ียัง พบว่า  ถึงแม้  อปท.  จะมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างและ
อัตรากําลังโดยมีการจัดทําแผนขยายกรอบอัตรากําลังเพื่อรองรับบุคลากรที่โอนย้ายมาจากกระทรวง
สาธารณสุข แต่ความเชื่อมั่นของบุคลากรสาธารณสุขต่อ  อปท.  ก็ยังอยู่ในระดับต่ํา 

ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ระบบงบประมาณ และระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ล้วนขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และเจตคติของคณะผู้บริหารใน  อปท.   (เกรียงศักดิ์  เขียวยิ่ง, 2542; 
Brown et al., 2001) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์และเจตคติของผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง
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โดยตรง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  (อบต.)  เนื่องจากตามโครงสร้าง  อปท.  ในปัจจุบัน ผู้บริหารฝ่ายการเมืองเป็นผู้กําหนด
ทิศทางการทํางานของ  อปท.  อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวม ความยั่งยืน
ทางด้านงบประมาณ ตลอดจนความต่อเนื่องของการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ  

การทําระบบสนับสนุนให้ดีขึ้น เช่น การจัดทํามาตรฐานกลาง การลด (deregulate) 
กฎระเบียบต่างๆ  ที่เป็นพันธนาการของ  อปท.  การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ท้องถิ่นบังคับใช้
กฎหมายได้จริง 

บทบาทหน้าที่ด้านสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมสําหรับ  อปท.  บทเรียนสําคัญจากงานวิจัย
ของศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และคณะ (2556) ในการกําหนดบทบาทหน้าที่ด้านสุขภาพอนามัยที่
เหมาะสมสําหรับท้องถิ่นแต่ละระดับ/ประเภทนั้นมีทั้งส้ิน 3 ประการ คือ 

 (1)  โครงสร้างและรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจต้องสอดคล้องกับบริบททางการเมือง
ท้องถิ่นและความร่วมมือของภาคประชาชนของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะความแตกต่างกันระหว่าง
จังหวัดที่มีความเป็นเมือง (Urbanism) สูง และจังหวัดที่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นชุมชนชนบท (Rural 
area)   

 (2)  การบริหารงานด้านสุขภาพอนามัยไม่ว่าจะในพื้นที่ชุมชนต้นแบบหรือพื้นที่ที่นํามา
เปรียบเทียบต่างต้องพึ่งพาเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชนเป็นหลัก อาทเิช่น 
ระบบเครือข่ายรักษาพยาบาลปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary Care: CUP) เป็นต้น 

(3)  การกําหนดบทบาทหน้าที่ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขของ  อปท.  
จําเป็นต้องภารกิจหน้าที่คือ (ก)  ภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ  (ข)  
ภารกิจด้านการรักษาพยาบาล ประกอบไปด้วยการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ และ 

 (4) ภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้วยบริบทและศักยภาพที่หลากหลาย
ของจังหวัดในประเทศไทย โครงสร้างการกระจายอํานาจและภารกิจหน้าที่ด้านสุขภาพอนามัยและ
สาธารณสุขจึงต้องมีหลายตัวเลือกเพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านสมรรถนะของ  อปท.  และ
สมรรถนะของภาคประชาชน  

อย่างไรก็ตาม สมรรถนะทางด้านโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานขององค์กรนั้นมี
ทั้งส้ิน 5 ปัจจัย ได้แก่  

1)  การมีหน่วยงานภายในเฉพาะที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพ  
2)  สัดส่วนจํานวนบุคลากรด้านสุขภาพต่อจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
3)  สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพต่อจํานวนประชากรทั้งหมด  
4)   จํานวนและประเภทหน่วยบริการสุขภาพ  
5)  ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้านสุขภาพใน  อปท.   
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มิติดังกล่าวมีหลักฐานประสบการณ์ในต่างประเทศที่ชี้ชัดเจนว่า ปัจจัยสําคัญที่ทําให้  
อปท.  มีบทบาทด้านสาธารณสุขแตกต่างกัน เพราะปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแตกต่างกัน ถ้ามีความ
พร้อมและครบถ้วน นับว่ามีความเหมาะสมที่จะมีการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพประสบ
ผลสําเร็จสูง โดยพิจารณาด้านการบริหารจัดการทั่วไป  ดังนั้น สมรรถนะของ  อปท.  ในการจัดการ
สุขภาพจะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพ  (Capacity building)  ของชุมชนท้องถิ่นในการดําเนินงาน
ด้านสุขภาพและสร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของภาค  อปท.  ภาคสาธารณสุข ภาคประชาชน
การกระจายอํานาจด้านสุขภาพ และศักยภาพและสมรรถนะของ  อปท.  และภาคประชาชนในการ
จัดการด้านสุขภาพ 

1.1.2 ด้านศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง 
การพิจารณาสมรรถนะด้านสุขภาพของ  อปท.  จําเป็นต้องพิจารณาประเด็นการจัดสรร

เงินงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านสุขภาพด้วย ตัวแปรศักยภาพด้านการเงิน
การคลัง  (Fiscal Capacity)  เป็นอีกหนึ่งมิติที่สําคัญของสมรรถนะของ  อปท.  ในการรองรับภารกิจ
ถ่ายโอนจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง การใช้สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการพัฒนาสุขภาพ
อนามัยและสาธารณสุขต่องบประมาณรายจ่ายประจําปีทั้งหมด และ สัดส่วนรายได้  (ที่ไม่รวมเงินกู้
และเงินอุดหนุน)  ต่อรายได้ทั้งหมดของ  อปท.  เป็นตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการเงินการคลังท้องถิ่น 

สัดส่วนเงินรายจ่ายด้านสุขภาพต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมดจะสะท้อนให้เห็นความ
แตกต่างในแต่ละพื้นที่ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน  อปท.  เป็นประเด็นที่
ละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อน หาก  อปท.  ใดมีการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ภารกิจหน้าที่ด้าน
สุขภาพในอัตราส่วนที่สูงแล้ว ย่อมชี้ให้เห็นถึงระดับความรู้ความเข้าใจของผู้บรหิารทอ้งถิน่ตอ่ภารกจิ
หน้าที่ด้านสาธารณสุข ตลอดจนการอุทิศทุ่มเทขององค์กรต่อการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและครบ
วงจรให้แก่ประชาชนในชุมชนของตน  การให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนจะมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพได้  ก็ต่อเมื่อ อปท.  มีทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารจัดการระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านสุขภาพ การที่  อปท.  ใดมีสัดส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (Specific grant)  ต่อรายได้ทั้งหมด
ที่สูงก็ย่อมหมายความว่า อปท.  นั้นขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการดูแลกิจการภายในพื้นที่
ของตนเอง เนื่องจากการใช้สอยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดการใช้จ่ายตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนด อาทิเช่น เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจสําหรับศูนย์เด็กเล็ก  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณสุขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ให้อิสระแก่  อปท.  
มากกว่า เพราะกําหนดแต่เพียงวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเท่านั้น เช่น เงินอุดหนุนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 

  อปท.  ยังจําเป็นต้องมีศักยภาพทางด้านการเงินการคลังที่ เข้มแข็ง โดยเฉพาะ
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของตนเองที่ไม่นับรวมเงินอุดหนุนจากรัฐแต่ตัวช้ีวัดความสามารถ
ในการจัดเก็บรายได้ด้วยตนเองนี้อาจใช้ไม่ได้ในกรณี  อปท.  ขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชนบท  
(Rural area) ทั้งน้ี  อปท.  ดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงมีประชากรไม่



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 268  

 

หนาแน่นมากและไม่มีพื้นที่ธุรกิจการค้าที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ทางภาษี  (ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 
และภาษีที่ดิน)  ได้ทัดเทียมกับเทศบาลซึ่งเป็น  อปท.  ที่ดูแลพื้นที่เขตเมือง  (Urban Area)  ซึ่งมี
ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 

การสนับสนุนให้ท้องถิ่นจัดตั้งกองทุนสําหรับภารกิจด้านต่างๆ  ในระดับจังหวัด เช่น 
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย กองทุนเครือข่ายรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น กองทุนควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ ทั้งนี้  เพื่อให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในงานด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น และท้องถิ่นที่รับการ
ถ่ายโอนภารกิจใดไป เมื่อเกิดปัญหาสภาพคล่อง อาจจะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวได้ โดยไม่
เป็นภาระของรัฐ หรือการสร้างความร่วมมือกับสถานพยาบาลทั้งที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และสถานพยาบาลภาคเอกชนในลักษณะการร่วมทุน เช่น การก่อสร้างและบริหารโรงพยาบาลชมุชน 
ทั้งนี้ อาจใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการก่อสร้างตัวอาคารและจัดซ้ือครุภัณฑ์ รวมทั้งรับผิดชอบ
ระบบการบริหารทั่วไป  ส่วนโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนเรื่องบุคลากร
ทางการแพทย์ เป็นต้น 

1.1.3 สมรรถนะของชุมชน  
สมรรถนะของชุมชน  (Community  capacity)  ประกอบด้วยตัวแปรสําคัญคือทัศนคติ

ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่อการรักษาสุขภาพ ตามกรอบแนวคิด New Public Health 
Movement ที่มุ่งเน้นหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วน
ในสังคมมีความตื่นตัวและเข้าใจในความสําคัญของการรักษาสุขภาพกายและใจให้สมบูรณ์แข็งแรง 
โดยประเด็นความต่ืนตัวและความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ก็ไปเช่ือมโยงกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน เพราะบทบาทของภาคประชาชนจะมีอิทธิพลก็ต่อเมื่อประชาชนทุกภาคส่วนมีความ
กระตือรือร้นและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พลเมืองและสิทธิความเป็นเจ้าของทรพัยากรใน
ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง  (Urban area) ในการกระตุ้นกลไกการให้บริการสาธารณะใน
ท้องถิ่นได้  

การส่ือสารที่รวดเร็วและไปไกลมาก ทําให้ประชาชนมีศักยภาพและสมรรถนะในการดูแล
สุขภาพตนเองมาก ประชาชนจึงมีความสามารถและโอกาสสูงที่จะเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ อีกทั้งยัง
มีการรวมพลังร่วมคิดร่วมทํากิจกรรมต่างๆ  เช่น เวทีสมัชชาสุขภาพชุมชน หรือ เวทีประชาคม
สุขภาพ แล้วการขับเคล่ือนพลังต่อต้านโรคโดยภาคประชาชน ความกระตือรือร้นในภาคประชาชน
ถือเป็นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ศุภวฒันากร 
วงศ์ธนวสุ และคณะ, 2556) 

 
2. การจัดบริการสาธารณะและสัญญาทางปกครอง 

หลายสิบปีที่ผ่านมา องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศที่
พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทยที่ต่างมีนโยบายผลักดันให้เกิดการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ตามคตินิยมที่ว่า “การปกครองท้องถิ่นคือ แบบจําลองของระบอบ
ประชาธิปไตยและการบริหารภาครัฐในหน่วยที่เล็กและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด”  (Wei, 
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2000)  โดยกลไกลการปกครองท้องถิ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นกระบวนการที่ทําให้งานบริการ
สาธารณะเป็นไปตามความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิชาการทางด้าน
เศรษฐศาสตร์สาธารณะและการคลังสาธารณะได้ให้ทรรศนะไว้ว่า การใช้สอยทรัพยากรของภาครัฐที่
คุ้มค่าที่สุด คือ การให้อํานาจดุลยพินิจหรือกระจายอํานาจการตัดสินใจ  (Decision-making 
discretion)  ลงไปที่ท้องถิ่นเพราะชุมชนท้องถิ่นคือระดับการปกครองที่สามารถสร้างเสริมสวัสดิ
ภาพทางสังคมได้มากที่สุด ด้วยการจัดให้มีบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน 

“บริการสาธารณะ” (Public service) เป็นภารกิจที่รัฐจัดทําเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนโดยรวม (Public interest) โดยจัดระเบียบสังคม รักษาความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยให้ประชาชนและสังคม  การจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต
เพื่อให้ประชาชนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี  

บริการสาธารณะจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการ (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2544: 
27 – 29) คือ 

 (1)  เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลมหาชน ซึ่งหมายถึงกรณีที่นิติบุคคลมหาชนเป็นผู้
ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง อันได้แก่ กิจกรรมที่รัฐ   อปท.   หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ดําเนินการ และ
ยังหมายความรวมถึงกรณีที่รัฐมอบกิจกรรมของรัฐบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินการด้วย 

  (2)  กิจกรรมดังกล่าวมาแล้วในข้อ (1) จะต้องเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

นอกเหนือจากความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของประชาชนแล้ว การบริหารงานสาธารณสุข โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นยังมี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับนิยามของคําว่า “สุขภาพ  (Health) ”  (United 
Kingdom Department of Health, 2011)  ขององค์การอนามัยโลกที่ว่า “สุขภาพ คือ ความ
สมบูรณ์แบบของร่างกาย จิตใจ และชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม” (กฤษดา แสวงดี, 2554)  นิยาม
ดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยการบูรณาการภาระหน้าที่ของภาครัฐหลากหลายด้าน รวมทั้งการทํางาน
ใกล้ชิดกับภาคประชาชน ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไปมีขนาดองค์กรที่เล็ก จึงทํา
ให้มีความคล่องตัวในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและการทํางานร่วมกับผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพภาคเอกชน อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านสาธารณสุข  (ธรรมนูญแห่งองค์การ
อนามัยโลก, 1946)  และระบบการให้บริการที่ประหยัด คุ้มค่า และเน้นความจําเป็นของผู้ป่วยและ
ประชาชนเป็นหลัก  (Bergman, 1998)  และความที่  อปท.  มีความใกล้ชิดเชิงพื้นที่กับประชาชน 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจึงมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์และเครือข่ายในการทํางานกับ
ภาคประชาชน โดยเครือข่ายในการทํางานกับภาคประชาชนซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ย่อมจะเป็นการทําให้ประชาชนบูรณาการหลักการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยในองค์รวม  
(ตามคํานิยามขององค์การอนามัยโลก)  เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน  (United Kingdom 
Department of Health, 2011)  
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หลักเกณฑ์สําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ 
การจัดบริการสาธารณะย่อมต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สําคัญ 3 ประการ คือ หลักว่าด้วย

ความเสมอภาค หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค การจัดทําบริการสาธารณะ ฝ่ายท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายที่จะ

จัดทําบริการสาธารณะขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน คือประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับ
ผลประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

ก. ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการสาธารณะ การเลือกปฏิบัติในระหว่างผู้ใช้บริการสาธารณะ
อันทําให้เกิดความไม่เสมอภาคในการได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะไม่สามารถทําได้ 

ข. การเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐ บุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกันในการเข้าทํางาน
กับฝ่ายท้องถิ่น การเลือกปฏิบัติไม่รับเข้าทํางานด้วยเหตุผลใดเหตุผลหน่ึง  นอกจากเหตุที่เกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถซ่ึงเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้สมัครจะกระทํามิได้ จากหลักดังกล่าวมีผลทําให้
พลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคกันในการเข้าทํางานกับฝ่ายท้องถิ่น ความแตกต่างทางด้านศาสนา 
แนวความคิดทางการเมืองหรือเพศจะไม่สามารถเป็นเหตุให้ฝ่ายท้องถิ่นสร้างเงื่อนไขที่จะไม่รับเข้า
ทํางานหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าทํางานได้ คงมีเพียงความรู้ความสามารถเท่านั้นที่ฝ่ายท้องถิ่นสามารถ
กําหนดเป็นเงื่อนไขในการรับบุคคลเข้าทํางานกับฝ่ายท้องถิ่นได้ 

2) หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง เพื่อป้องกันประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดทํา 

หลักการที่สําคัญของหลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผู้มีหน้าที่
จัดทําบริการสาธารณะจะต้องดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา หากมีกรณีที่เกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงัก
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรมมหาชนอิสระ องค์กรที่ทําหน้าที่กํากับดูแลจะต้องเข้า
ดําเนินการแทนเพื่อเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

ความต่อเน่ืองดังกล่าวมาน้ี ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนตายตัวว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร 
สําหรับบริการสาธารณะบางประเภทซ่ึงจะต้องจัดทําอย่างถาวร เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในและภายนอกประเทศ การรักษาพยาบาล การควบคุมการคมนาคมทางอากาศ ความต่อเนื่อง
จะหมายถึงการจัดทําบริการสาธารณะประเภทนั้นๆ ตลอดเวลาวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน 
ในขณะที่บริการสาธารณะบางประเภทซ่ึงไม่จําเป็นต้องจัดทําอย่างถาวรแต่จะต้องจัดทําอย่าง
สม่ําเสมอ ก็อาจจัดทําโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบางประการ เช่น พิพิธภัณฑ์สามารถกําหนดเวลา
ปิด – เปิด กําหนดวันหยุดได้ การศึกษาสามารถกําหนดวันเวลาในการให้การศึกษา รวมทั้งการหยุด
พักร้อนประจําปีได้อีกด้วย นอกจากนี้ ความต่อเนื่องยังขึ้นอยู่กับยุคสมัยและสภาพสังคมอีกด้วย 

หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะมีข้อพิจารณานอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นอีก 2 ประเด็น ดังนี้ 

1) ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แม้ฝ่ายท้องถิ่นจะมอบให้เอกชนจัดทําบริการ
สาธารณะบางอย่างแทนด้วยการจัดทําเป็นสัญญาทางปกครองระหว่างฝ่ายท้องถิน่กบัเอกชน แตฝ่่าย
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ท้องถิ่นก็ยังต้องมีส่วนร่วมในเรื่องความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มอบให้เอกชนไปจัดทํา โดยเอกชน
คู่สัญญาจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการคือ 

(ก)  การเปล่ียนแปลงสัญญาซึ่งให้อํานาจฝ่ายท้องถิ่นที่จะแก้ไขข้อสัญญาได้แต่เพียง
ฝ่ายเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบความต้องการของบริการสาธารณะ  

(ข)  การลงโทษในกรณีที่เกิดความผิดร้ายแรงที่ขัดขวางการดําเนินงานของบริการ
สาธารณะซ่ึงฝ่ายท้องถิ่นผู้รับผิดชอบจะต้องแก้ไข ด้วยการเข้าไปทําแทนคู่สัญญาฝ่ายเอกชนหรือยึด
กลับมาทําเอง เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะ 

(ค)  หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ กล่าวคือ เมื่อเกิดเหตุการณ์
บางอย่างขึ้น และมีผลทําให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนซ่ึงได้รับมอบหมายจากฝ่ายท้องถิ่นให้จัดทําบริการ
สาธารณะ ไม่สามารถดําเนินการตามสัญญาต่อไปได้ตามปกติ ฝ่ายท้องถิ่นจะต้องเข้าไปรับภาระ
บางส่วนร่วมกับเอกชนคู่สัญญา ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของบริการสาธารณะ 

จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขหรือวิธีการทั้ง 3 ประการข้างต้นที่เกิดขึ้นตามสัญญาทางปกครอง ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงต้องมีกฎเกณฑ์พิเศษเพื่อรักษาความเป็นประโยชน์
สาธารณะเอาไว้ให้ท้องถิ่นต้องมีศักยภาพในการจัดบริการ 

2) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง บริการสาธารณะที่ดีนั้นจะต้องสามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และความจําเป็นในทางปกครองที่จะรักษา
ประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของท้องถิ่น รวมถึงการจัดทําให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือประโยชน์มหาชน  

หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนี้ โดยสภาพของการจัดทําบริการสาธารณะทั่วไปที่มี
วัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการของประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ความต้องการของ
ประชาชนเปล่ียนแปลงไป บริการสาธารณะนั้นก็น่าจะได้รับการเปล่ียนแปลงตามความความตอ้งการ
ของประชาชนไปด้วย 

เครื่องมือของฝ่ายท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ ได้แก่  
1) มาตรการทางกฎหมายและอํานาจพิเศษมาตรการทางกฎหมายที่ฝ่ายท้องถิ่นนํามาใช้ถือ

เป็นอํานาจพิเศษที่ทําให้ฝ่ายท้องถิ่นสามารถเข้าไปกํากับ ควบคุมดูแล หรือจัดทําบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ  ในการบริหารราชการแผ่นดิน  

อํานาจพิเศษของฝ่ายท้องถิ่น เป็นเครื่องมือของฝ่ายท้องถิ่นในการจัดทําบริการสาธารณะ
อีกอย่างหน่ึง ถือเป็นเอกสิทธิของฝ่ายท้องถิ่น ที่อํานาจเหนือเอกชน ในการที่จะออกคําส่ัง หรือทํา
สัญญาทางปกครอง เพื่อความสะดวก รวดเร็วและเกิดผลดีต่อการจัดทําบริการสาธารณะต่าง ๆ  เช่น 
การออกกฎหมายระดับรอง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คําส่ังมาใช้เป็น
เครื่องมือดําเนินการ  เช่น การออกคําส่ังควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  

2) “สัญญาทางปกครอง” ไว้ว่า จะต้องมีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ 
(ก)  คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหน่ึงต้องเป็น  อปท.  หรือเป็นบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมาย

ให้กระทําการแทนรัฐ  
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(ข)  สัญญาน้ันต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น สัญญาให้บริการทางการแพทย์ที่
สํานักงานประกันสังคมทํากับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคมหรือสัญญาที่จัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค เช่น สัญญาจ้างเอกชน
ก่อสร้างสะพาน โรงเรียน โรงพยาบาล ถนน เขื่อน สัญญาจ้างก่อสร้างและวางท่อน้ําประปา  
นอกจากน้ี ศาลปกครองสูงสุดยังได้วินิจฉัยเพิ่มเติมว่า สัญญาที่มีลักษณะมีข้อกําหนดในสัญญาซึ่งมี
ลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้อํานาจทางปกครองหรือการดําเนิน
กิจการทางปกครองซ่ึงก็คือการบริการสาธารณะบรรลุผล เช่น สัญญาที่ข้าราชการลาไปศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ ซึ่งมีข้อกําหนดในสัญญาให้สิทธิทางราชการบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวหรือเรียกตัว
ข้าราชการกลับจากต่างประเทศก่อนครบกําหนดไม่ว่าในกรณีใดๆ  สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารท่ีมี
ข้อกําหนดในสัญญาให้คู่สัญญาที่เป็นหน่วยงานทางปกครองสามารถบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว โดย
ที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่ต้องผิดสัญญาและส่ังผู้รับจ้างให้ทํางานพิเศษเพิ่มเติมได้ แม้มิได้ระบุไว้ใน
สัญญาคดีประเภทนี้ ศาลปกครองมีอํานาจพิพากษาให้คู่สัญญาใช้เงินส่งมอบทรัพย์สิน กระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการ 

ตัวอย่างคดีที่มีกฎหมายกําหนดให้  อปท.  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ
บังคับบุคคลให้กระทําการหรือละเว้นกระทําการ เช่น 

• พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําส่ัง
ให้ผู้ที่ทําการก่อสร้างอาคารโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไป 
แต่ผู้นั้นไม่ยอมปฏิบัติตาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจยื่นคําร้องขอต่อศาลปกครอง
ให้มีคําส่ังจับกุมและกักขังผู้นั้นเพื่อให้ดําเนินการรื้อถอนอาคารได้ 

• คดีที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในเขตอํานาจศาลปกครอง เช่นพระราชบัญญัติการผัง
เมือง  พ.ศ. 2518 บัญญัติว่า ผู้ซึ่งไม่พอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการส่ังรื้อย้ายอาคารและการคิดค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายอาคาร 
มีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ 

 
3. การสร้างเสริมศักยภาพแก่บุคลากรในงานท้องถิ่น 

 3.1 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากาํลังคน 
การนํา“สมรรถนะ”(Competency) เข้ามาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงาน ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือหน่วยงานอื่น ๆ  ทุกหน่วยงานจะต้องให้
ความร่วมมือในการสนับสนุน เพราะงานบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่อาจสําเร็จได้ด้วย 2 
หน่วยงานนี้เท่าน้ัน แต่จะต้องเกิดจากการที่ทุกหน่วยงานให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่และ
ปฏิบัติงานร่วมกันในการกําหนดขีดความสามารถโดยเฉพาะกลุ่มขีดความสามารถในแต่ละวิชาชีพ  
(Functional Competency)  ของพนักงาน กล่าวคือ ในแต่ละตําแหน่ง แต่ละระดับจะต้องมีขีด
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ความสามารถในแต่ละประเภทชนิดใดบ้าง ที่จะทําให้มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จใน
ระดับที่น่าพอใจ และถ้าวิเคราะห์แล้ว พบว่า ยังขาดความรู้ ทักษะใด ๆ  ที่ยังทําให้ไม่สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และนโยบายได้ เรียกว่าช่องว่าง  (Gap)  ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังฝ่ายฝึกอบรมเพื่อจัดทํา
แผนในการพัฒนาต่อไป  

หลังจากที่ทราบแล้วว่าแต่ละภาระงาน แต่ละวิชาชีพ จําเป็นจะต้องมีขีดความสามารถ
ใดบ้างในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดทําขีดความสามารถให้มีความชัดเจน เข้าใจตรงกัน
ทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับขีดความสามารถท่ีองค์การกําหนด ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่สําคัญดังตัวอย่างเช่น ชื่อของขีดความสามารถ  (competency name)  ซึ่งจะต้อง
สะท้อนให้เข้าใจและเห็นถึงความคิดรวบยอดหลักที่เป็นภาพลักษณ์โดยรวมของขีดความสามารถน้ัน  
คําจํากัดความของขีดความสามารถ  ขีดความสามารถแต่ละตัวจะต้องมีคําอธิบายเพราะจะช่วยให้
บุคลากรในส่วนต่าง ๆ  ขององค์การมีความเข้าใจร่วมกันถึงหน้าที่ของขีดความ สามารถแต่ละตัว 
โดยหลักการที่สําคัญในการเขียนคําอธิบายเกี่ยวกับขีดความสามารถน้ัน ได้แก่ คําอธิบายขีด
ความสามารถน้ันจะต้องขึ้นต้นด้วยการกระทําที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลและจะต้องมีผลลัพธ์
ของการกระทําประกอบอยู่ด้วยพร้อมทั้งแบ่งระดับขีดความสามารถตามตําแหน่ง พร้อมคําอธิบาย
เชิงพฤติกรรมในแต่ละระดับดังตัวอย่างเช่น ความเป็นเลิศในการให้บริการ  (service excellent)  

ความเป็นเลิศในการให้บริการ หมายถึง  การแสดงออกถึงความพยายามที่จะรับฟังและ
เข้าใจลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์การ การรับรู้ถึงความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า 
รวมทั้งความพยายามที่จะตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสําคัญ 

ขีดความสามารถหลัก  (core competency)  หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออก
ของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ 
และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การมีขีดความสามารถประเภทนี้ ก็
จะมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ขีดความสามารถชนิดนี้จะถูก
กําหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ  

ขีดความสามารถด้านการบริหาร  (managerial competency)  คือ ความรู้ ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถที่มีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับพนักงานโดยจะ
แตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ  (Role  Based)  แตกต่างตามตําแหน่งทางการ
บริหาร งานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจําเป็นต้องมีในการทํางานเพื่อให้งานสําเร็จ 
และต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผน การบริหารการ
เปล่ียนแปลง การคํานึงถึงต้นทุน การทํางานเป็นทีม การติดต่อส่ือสาร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
ภาวะผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น 

ขีดความสามารถตามตําแหน่งงาน  (functional competency)  คือ ความรู้ ความสามารถ
ในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ   (job  based)  เช่น 
ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักบัญชี ควรต้องมีความรู้ทางด้านการ
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บัญชี เป็นต้น หน้าที่งานที่ต่างกัน ความสามารถในงานย่อมจะแตกต่างกันตามลักษณะงานอาชีพ 
อาจกล่าวได้ว่าขีดความสามารถชนิดเป็นขีดความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 
ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงตามหน้าที่หรืองานที่รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกัน ไม่จําเป็นว่าคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นจะต้องมี
ความสามารถเหมือนกัน 

3.2 ยุทธศาสตร์ในการพฒันากาํลงัคน 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (2556) ได้

กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557– 2560 ในการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาล กล่าวคือ บ่มเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด โดยพันธกิจคือการเสริมสร้างพัฒนา
ผู้นําและข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้มีเป้าประสงค์ ได้แก่  

 1. เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการ  อปท.   
โดยเฉพาะในส่วนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ 
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

 2. เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตสํานึกในสิทธิหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้สามารถดูแลผลประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 

 
4. การสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาสงัคม 

การสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน ภายใต้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ และ
การพัฒนาช่องทางและรูปแบบใหม่ๆ  ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  
ของ  อปท.  ได้อย่างหลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสู่การสร้างความเป็นพลเมือง 
(Citizenship) ที่กระตือรือร้นและตระหนักถึงความสําคัญต่อกิจการส่วนรวมภายในท้องถิ่นของตน 

สมรรถนะของภาคประชาชนด้านการจัดการสุขภาพ  ในฐานะที่ประชาชนเป็นภาคีหุ้นส่วน
สําคัญในการบริหารกิจการสาธารณะในชุมชนท้องถิ่น งานวิจัยของศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และคณะ 
(2556) ชี้ว่า เครือข่ายและกระบวนการในการสรา้งเสริมสุขภาพที่ดีมาจากประชาชน  

ความเข้มแข็งของภาคประชาชนในเขตเทศบาลจึงเป็นผลสืบเนื่องมาจาก 2 เหตุปัจจัยหลัก 
คือ หน่ึง บริบทของสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยมีที่
หลากหลายซ่ึงทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการรักษาสุขภาพ สอง การปฏิบัติงานเชิงรุกของ
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของเทศบาลที่เป็นไปในลักษณะการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ
มากกว่าการเข้าไปบังคับหรือ “คิด” ให้กับประชาชน นอกจากน้ี การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย โดย
ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น อย่างหน่วย
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บริการปฐมภูมิ หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชนที่สร้างด้วยเงินทุนของเทศบาลเอง ก็ยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ”   

นอกจากน้ี ภาคประชาชนในเขตพื้นที่ต้องมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อการรักษาสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรงครอบคลุมทั้งมิติสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต และสังคมด้วยการผนวกเอาแนวคิดการสร้าง
เสริมสุขภาวะที่ดีเข้าไปในทุกมิติของชีวิตประจําวัน ทั้งในเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกาย 
ตลอดจนการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน 

กุญแจสําคัญในการขับเคล่ือนนโยบายด้านสุขภาพ คือ แนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านสาธารณสุขของ  อปท.  ที่จําเป็นต้องผสมผสานระหว่างองค์ความรู้เชิงเทคนิคและการ
สร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน เพราะเม่ือประชาชนในพื้นที่มีความไว้เนื้อเช่ือใจใน  อปท.  แล้ว 
ย่อมจะทําให้กระบวนการเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากทัศนคติต่อการรักษาสุขภาพจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของ
ประชาชนในระดับปัจเจกแล้ว  (Individual level) ก็ยังก่อให้เกิดกระบวนการขับเคล่ือนทางสังคม  
(Social movement)  

ท้ายที่สุดแล้ว กระบวนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นด้านสาธารณสุข ย่อมมีเป้าประสงค์ที่
เหมือนกัน คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนในการบริหารจัดการกิจการ
สาธารณะในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองและสังคมในรูปแบบที่
หลากหลายผู้บริหารท้องถิ่นทําหน้าที่เชื่อมโยงและขับเคลื่อนภาคประชาชนในพื้นที่ให้ดําเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยบทบาทความเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง  
(Transformational leadership)  การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณสุขเป็นไปในลักษณะการ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรภาคประชาชนมากกว่าเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเอง ยกตัวอย่างเช่น 
การจัดสรรงบสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน การใหเ้ครอืขา่ย
เยาวชนยืมพื้นที่ของสถานีอนามัยประจํา ตําบลหรืออาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในจัด
กิจกรรมต่างๆ  เป็นต้น พลวัตทางการเมืองภาคประชาชนในเขตพื้นที่ต้นแบบทั้งสองก็สะท้อนให้เห็น
กระบวนการขับเคล่ือนนโยบายด้านสุขภาพที่มีประชาชนเป็นตัวละครหลักและมี  อปท.  เป็นฝ่าย
สนับสนุน อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่พลเมืองของตนเอง
ในระดับที่เพียงพอต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะใน  อปท.  ด้วยเช่นกัน หาก
การดูแลสุขภาพ ส่งเสริมป้องกันโรคยังคงเป็นบทบาทของ สสจ. และโรงพยาบาลมากกว่า แม้แต่  
อปท.  เองก็ยังต้องรองบประมาณ ซ้ํายังขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพอีกการพัฒนาท้องถิ่นก็จะทํา
ได้ยาก 

สําหรับประเด็นสมรรถนะของภาคประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยนั้น นักวิชาการใน
ปัจจุบันต่างให้ความสําคัญกับกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในความสาํคัญ
ของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง (Minkler, 2005; Walllerstein, 2006) ในการน้ี องค์การอนามัย
โลกเน้นย้ํา ถึงความจําเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาชน 
เพื่อให้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของค่านิยมสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย  (World Health 
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Organization, 1986)  โดยจุดยืนดังกล่าวขององค์การอนามัยโลกมีหัวใจสําคัญ คือ “การให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยต้องเกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนและโดยการส่วนร่วมของประชาชน 
ไม่ใช่การนําไปบังคับใช้หรือมอบให้ประชาชน”  (Heritage and Dooris, 2009, หน้า i45)  

แม้ว่าในปัจจุบันภาคประชาชนจะมีความตื่นตัวในด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย แต่ก็
ยัง พบว่า การตื่นตัวดังกล่าวไม่เกิดขึ้นในทุกชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งประชาชนก็ยังมีข้อกังขาใน
ประสิทธิภาพศักยภาพ และคุณภาพของหน่วยบริการสุขภาพอนามัยภายใต้การกํากับดูแลของ  
อปท.   (จรวยพร ศรีศศลักษณ์, 2552)  จึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ 
รวมทั้ง  อปท.  ในการกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวในด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนการ
พัฒนางานด้านชุมชนสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมความเชื่อมั่น ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ
ของ  อปท.   

ประสบการณ์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนตามนโยบายสุขภาพดีถ้วน
หน้า  (Health for All Policy)  ในทศวรรษที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นถึงช่องทางในการพัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะของภาคประชาชนในบริบทการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นในประเทศไทย แม้แต่กรณี
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  (อสม.)  และผู้ส่ือข่าวสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  (ผสส.)  ของ
ประเทศไทยซึ่งถือกําเนิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1980s ก็สามารถถอดเป็นบทเรียนให้แก่  อปท.  ในการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพให้แก่ภาคประชาชน และยังถือเป็นกระบวนการส่งเสริม
การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในกิจการสาธารณะของชุมชนท้องถิ่ นอีกทางหน่ึงด้ วย  
(Suwanpanyalert, 2003)  

กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้พิจารณาสมรรถนะของชุมชน  (Community capacity)  เป็น
ประเด็นสมรรถนะหลักในการกระจายอํานาจด้านสุขภาพด้วย โดยสมรรถนะของชุมชนประกอบไป
ด้วย 2 ตัวแปรหลัก คือ 

1. ทัศนคติและความกระตือรือร้นของภาคประชาชน หมายถึง ทัศนคติของ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่อความสําคัญของงานด้านสาธารณสุขภาคประชาชน ในที่นี้อาจหมายถึง 
ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  (อสม.) หรือผู้ส่ือข่าวสาธารณสุข  (ผสส.)   

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอนามัยเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก อปท.  และ
การจัดกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 
5. สรุป 

แม้การกระจายอํานาจจะเป็นกลยุทธ์ที่นานาอารยประเทศต่างเลือกใช้ในการเสริมสร้าง
รากฐานประชาธิปไตยในระดับชุมชนท้องถิ่น แต่หากขั้นตอนการถ่ายโอนอํานาจจากส่วนกลางสู่
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ท้องถิ่นไม่เป็นไปอย่างรอบคอบ ก็ย่อมทําให้คุณภาพในการให้บริการสาธารณะลดลงและก่อให้เกิด
ความเหล่ือมลํ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

การกระจายอํานาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองถือเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองโดยกระบวนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทยเกิดขึ้นท่ามกลางการต่ืนตัวทาง
การเมืองของภาคประชาชนซึ่งทวีความเข้มข้นภายหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬในปี  พ.ศ. 2535 และ
วิกฤติเศรษฐกิจ 

ในปี  พ.ศ. 2540 ซึ่งทําให้ภาครัฐของประเทศไทยประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่
รุนแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของประเทศ กระบวนการกระจายอํานาจจึงเปรียบเสมือน 
“ยา” ที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบอบประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า ด้วยการมอบอํานาจใน
การตัดสินใจแก่ชุมชนตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้วางระบบ
และขั้นตอนการกระจายอํานาจสู่  อปท.  บนพื้นฐานของทฤษฎีว่าด้วยการกระจายอํานาจ  
(Decentralization Theory)  ซึ่งได้แบ่งองค์ประกอบของกระบวนการกระจายอํานาจเป็น 3 มิติ 
ได้แก่ มิติทางการเมือง มิติทางการบริหาร และมิติทางการคลัง ทั้งนี้สําหรับมิติทางการเมือง  
(Political Dimension)  ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นไทยในปัจจุบันสามารถคัดเลือกผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นซ่ึงทําให้เกิดกลไกความรับผิดชอบ
ทางการเมือง  (Political accountability)  ขึ้นระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชน โดย
ผู้บริหารท้องถิ่นถือเป็นผู้นําของชุมชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างวิสัยทัศน์การพัฒนา แปลง
วิสัยทัศน์ไปเป็นนโยบาย และกํากับดูแลการนานโยบายนั้นไปสู่ภาคปฏิบัติ 

สําหรับในมิติทางการบริหาร  (Administrative dimension)  พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.   พ.ศ. 2542 ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการ
สาธารณะให้แก่  อปท.  นอกจากน้ี   อปท.  แต่ละประเภทยังมีพระราชบัญญัติเฉพาะของตนเองซ่ึง
ระบุขอบเขตภาระหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอีกด้วย เมื่อข้อกฎหมายมีการกําหนดบทบาท
หน้าที่แล้ว ก็ยังได้ระบุแหล่งที่มาของทรัพยากรสําหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ  อปท.  
โดยในมิติทางการคลัง  (Fiscal dimension)  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระจาย
อํานาจได้กําหนดแหล่งที่มาของรายได้ของ  อปท.  ไว้ 4 แหล่ง คือ รายได้ที่จัดเก็บเอง  (ภาษีท้องถิ่น
และค่าธรรมเนียม)  รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ รายได้ที่รัฐแบ่งให้ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ใน
กฎหมาย และเงินอุดหนุนจากรัฐมิติทั้งสามของกระบวนการกระจายอํานาจถือเป็นกรอบแนวคิดใน
ภาพรวมของบทบาทหน้าที่ใหม่ของ  อปท.  ในฐานะเป็นองค์กรภาครัฐที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุดบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นจึงมีมากมายหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข 
เป็นต้น  

ในวรรณกรรมทางด้านสาธารณสุขศาสตร์   อปท.  ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนงาน
ด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกมิติคุณภาพชีวิต ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพสังคม และ
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ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพภายในเขตพื้นที่ชุมชน ซึ่งบทบาทหน้าที่นี้ไม่ได้จํากัดแต่เพียงการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการควบคุมและป้องกันโรค แต่ครอบคลุมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพ
อนามัยที่ดี ทั้งการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ และการ
บริหารสุขภาพจิตใจให้สมบูรณ์ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าบทบาทของ  อปท.  นั้นเป็นบทบาทในเชิงบวก 
เนื่องจากการดําเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยให้ประชาชนรู้จักป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  
ในขณะที่การรักษาพยาบาลเป็นการดูแลประชาชนเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้ว 

ในปัจจุบัน  อปท.  ในหลายประเทศต่างก็มีบทบาททางด้านสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป 
ในบางประเทศ   อปท.  เป็นผู้ซื้อบริการ  (purchaser)  จากหน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นผู้ผลิต  
(producer)  และผู้ให้บริการ  (provider)  ในบางกรณีท้องถิ่นก็เป็นทั้งผู้ให้บริการและซ้ือบริการ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางทําหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานในการให้บริการ โดยทั่วไป แล้ว 
บทบาทหน้าที่ด้านสุขภาพที่สําคัญของ  อปท.  มีทั้งส้ิน 2 ส่วนหลัก คือ บทบาทในการให้บริการ
และบทบาทในการบริหารงานภายในองค์กรและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้งาน
ด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานประเด็นคําถามสําคัญ คือ บทบาทใน
การให้บริการด้านสุขภาพด้านใดบ้างที่ควรจะได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งโดย
หลักการแล้ว ภารกิจหน้าที่ซึ่งสามารถถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นได้ทันที ต้องเป็นบริการที่มีผลลัพธ์เป็น
รูปธรรมสามารถวัดผลการปฏิบัติได้ชัดเจนและไม่สลับซับซ้อน อาทิเช่น ภารกิจด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นต้น แต่สําหรับการประเมินผลงานด้านสุขภาพอนามัยนั้นมีความสลับซับซ้อนสูง โดยให้  
อปท.  รับผิดชอบงานด้านสุขภาพอนามัยอย่างเต็มรูปแบบ  ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านประสิทธิภาพในการใช้สอยทรัพยากรงบประมาณ ปัญหาด้านความทั่วถึงของ
บริการด้านสุขภาพอนามัย และปัญหาด้านคุณภาพของการให้บริการ อย่างไรก็ตาม การบริหารงาน
ด้านสาธารณสุขในรูปแบบการรวมศูนย์อํานาจน้ันก็จะทําให้การกระจายทรัพยากรงบประมาณเกิด
ความไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

เน่ืองจากรูปแบบในการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบท
ของแต่ละพื้นที่ แต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม หาก  อปท.  ยังไม่มีสมรรถนะในการบริหารงานด้าน
สุขภาพ อาจจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพในการบริการ หากมีการกระจายอํานาจเร็วเกินไป หรือ
แม้แต่ในกรณีที่  อปท.  มีสมรรถนะด้านสุขภาพ แต่บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพก็ไม่ควรลดความสําคัญลง ในทางกลับกันหน่วยงานส่วนกลางต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทตนเองจาก “ผู้ให้บริการ” ไปเป็น “ผู้กํากับและประเมิน”มาตรฐานการให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยขององค์กรปกครองท้องถิ่นตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการขบัเคล่ือนงานวจิยั
และพัฒนาและการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ซึ่งต้องใช้วิชาชีพที่มีความสลับซับซ้อนสูงใน
ประเทศไทย  

การวางโครงสร้างระบบสนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นก่อให้เกิดข้อกังวล
ในสมรรถนะของ  อปท.  ที่ขอรับการถ่ายโอนอํานาจการจัดการการส่งเสริมสุขภาพท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบของตน สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.  จึงได้คิดค้นและบรรจุ
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ตัวชี้วัดสมรรถนะของ  อปท.  ในการรับถ่ายโอนอํานาจหน้าที่ด้านสาธารณสุขไว้ทั้งส้ิน 5 ประเด็น
หลัก ได้แก่ 

1. ประสบการณ์ของ  อปท.  ในการจัดหรือการมีส่วนร่วมจัดการด้านสาธารณสุข 
2. แผนการเตรียมสมรรถนะของ  อปท.  ในการจัดการด้านสาธารณสุขหรือแผนพัฒนา

การสาธารณสุข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะด้านต่างๆ ที่เหมาะสมในการจัดการด้านสาธารณสุข 
3. วิธีการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุขของ  อปท.   
4. การจัดสรรรายได้ของ  อปท.  เพื่อการสาธารณสุข 
5. ความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อสมรรถนะในการจัดบริการด้าน

สาธารณสุขของ  อปท.   
นอกจากนี้ การให้ความสําคัญกับภาคประชาชนในท้องถิ่น  การวัดระดับการยอมรับของ

ประชาชนในบทบาทด้านสุขภาพของ  อปท.  รวมทั้งการบริหารชุมชนของประชาชนในพื้นที่ 
ตลอดจนระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในความสําคัญของการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจึง
เป็นส่ิงจําเป็น 

สมรรถนะด้านสุขภาพอนามัยของ  อปท.  ข้อบกพร่องต่างๆ ของตัวช้ีวัดตามแนวทางของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่  อปท.  ทําให้เกิดความจําเป็นในการวิเคราะห์สมรรถนะของ  
อปท.  และภาคประชาชนในเชิงลึก เพื่อให้สามารถจัดทําตัวชี้วัดสมรรถนะที่เหมาะสมสําหรับ
ขั้นตอนต่อไปของกระบวนการกระจายอํานาจตามกรอบแนวคิดที่รัฐธรรมนูญได้วางเอาไว้ โดยใน
ปัจจุบัน วรรณกรรมทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในการ
ประเมินสมรรถนะด้านสุขภาพอนามัยของ  อปท.  และภาคประชาชน เพื่อเป็นการฉายให้เห็นสภาพ
ความเป็นจริงของระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทํา
แนวทางพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของทั้ง อปท. และภาคประชาชนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์
จริงของชุมชนท้องถิ่น 

งานวิจัยการประเมินสมรรถนะของท้องถิ่น พบว่า สมรรถนะของท้องถิ่นประกอบไปด้วย 2 
ส่วน คือ สมรรถนะเชิงองค์การของ อปท. และสมรรถนะของชุมชน โดยการประเมินสมรรถนะเชิง
องค์การของท้องถิ่นแบ่งแยกย่อยออกเป็น 3 ตัวแปร (ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์
ประชา 2556) คือ 

1. ภาวะผู้นําและทัศนคติ ของผู้บริหารต่อภารกิจหน้าที่ด้านสุขภาพอนามัย และ
ความสามารถในการประสานงานและการระดมทุนและความช่วยเหลือจากเครือข่ายในการใหบ้รกิาร
ด้านสุขภาพ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร 

2. โครงสร้างระบบสนับสนุนขององค์กรเพื่อรองรับภารกิจทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
การจัดให้มีหน่วยงานภายในเฉพาะที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย จํานวน
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

3. ศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง หมายถึง ศักยภาพของ อปท.  ในการจัดหารายได้
ที่ไม่ใช่เงินกู้หรืองบอุดหนุน ตลอดจนปริมาณงบที่ท้องถิ่นจัดสรรให้แก่ภารกิจด้านสุขภาพอนามัย ซึ่ง



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 280  

 

เป็นการประเมินความทุ่มเทของ  อปท.  ในการพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัยในแต่ละปีงบประมาณ
และเพื่อเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องของตัวชี้วัดตามกรอบของคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 

งานวิจัยนี้ (อ้างแล้ว 2556) ให้ความสําคัญกับสมรรถนะของชุมชน  (Community 
Capacity)  ในฐานะที่เป็นสมรรถนะหลักในการกระจายอํานาจด้านสุขภาพ โดยแบ่งแยกย่อย
ออกเป็น 2 ตัวแปรหลัก คือ 

1. ทัศนคติและความกระตือรือร้นของภาคประชาชน หมายถึง ทัศนคติของภาค
ประชาชนในพื้นที่ต่อความสําคัญของงานด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพอนามัย และพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 
ผลการวิจัยที่ศึกษาสมรรถนะด้านการจัดการสุขภาพอนามัยของ  อปท.  กรณีศึกษาใน 6 

พื้นที่คณะวิจัยได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะด้านสุขภาพของ  อปท.  ที่เป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านการสาธารณสุข กับ  อปท.  กรณีเปรียบเทียบ ในเขตพื้นที่ จ.อุดรธานี และ จ.หนองบัวลําภู รวม
จํานวนกรณีศึกษาทั้งส้ิน 6 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู เทศบาลนคร
อุดรธานี องค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเทศบาลเมือง
หนองบัวลําภู และองค์การบริหารส่วนตําบลนาสี ซึ่ง  อปท.   3 แห่งแรก เป็นชุมชนต้นแบบที่มี
ผลงานด้านสุขภาพอนามัยที่ประจักษ์ชัดจากการวิเคราะห์สมรรถนะของ  อปท.  และภาคประชาชน
ภายใน 6 พื้นที่กรณีศึกษา สรุปได้ว่า กระบวนการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขในประเทศไทยยัง
ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน บทบาทของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของท้องถิ่นนั้น ยังอยู่ในระดับที่
ค่อนข้างต่ํา โดยประชาชนส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเพียงการได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วขอ้งกบั
ท้องถิ่นหรืออย่างมากก็เพียงแค่การปรึกษาหารือเท่านั้น (ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์
ประชา  2556; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2558) 

 
บทสรุปที่ผ่านมา แนวทางการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

“สภาท้องถิ่น” และ “สมาชิกสภาท้องถิ่น” ควรนําหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มาปรับใช้ ได้แก่  

1. การใช้ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานและตัวช้ีวัดผลการตรวจสอบให้ง่ายขึ้น มี
การสร้างดัชนีชี้วัดผลงานที่ชัดเจน และรวมถึงการสร้างระบบการประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม 
โปร่งใส และยุติธรรม และมีการประกาศผลการประเมินให้ประเมินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

2. การสร้างวิธีคิดและจิตสํานึกการบริการประชาชนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารเทศบาล โดยต้องลดค่านิยมในการระมัดระวังกับฐานคะแนนเสียง หรือมีการละเว้น เลือก
ปฏิบัติในการดําเนินการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม การสร้างส่ิงก่อสร้างรุก
ลํ้าพื้นที่สาธารณะหรือการทําลายสภาพแวดล้อมต่างๆ 
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3. การปรับปรุงแนวทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากกว่าเดิมโดยคํานึงถึง
สภาพความเป็นจริงที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้จริง รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

4. สภาท้องถิ่นและชุมชนควรได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นประชาธิปไตยเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น การจัดเสวนา พูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆ ในชุมชน 
ทั้งนี้การมีองค์กรภาคประชาชนที่หลากหลาย และเข้มแข็ง จะทําให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีความ
กระตือรือร้นและตระหนักถึงความจําเป็นในการเข้าร่วมตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่น โดยเฉพาะ
หากกลุ่มสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งได้ ก็จะยิ่งผลักดันให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากย่ิงขึ้น 

นอกจากนี้ ด้านกระบวนการทํางานต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ท้องถิ่นเป็นเสมือน
ผู้ดําเนินการ เป็นผู้บริหารจัดการชุมชน ประชาชนเพียงแต่มาเข้าร่วมในกิจกรรมให้เป็นการประสาน
ความร่วมมือกันอย่างจริงจังและเท่าเทียมกันตลอดทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเริ่มคิดแผนงาน การ
เตรียมงาน และการจัดงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนจริง 

5. การเปิดเผยรายละเอียดของโครงการให้ประชาชนรับรู้ เพื่อจะได้สามารถเข้าไป
ตรวจสอบการดําเนินงานของท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนในท้องถิ่น และควรมีการกําหนดราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง การแต่งคณะกรรมการ
กําหนดราคาวัสดุก่อสร้างระดับจังหวัดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่มากกว่าการ
ใช้ราคามาตรฐานราคาวัสดุก่อสร้างจากส่วนกลาง  

6. ในส่วนการสะท้อนความต้องการของประชาชนสภาเทศบาลควรร่วมกับฝ่ายบริหาร
จัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
เปิดเผยไว้ที่เทศบาลและควรกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันเอง และประกาศให้ประชาชนและ
ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป 

7. สภาท้องถิ่นควรจัดให้มีเว็บไซต์เพื่ออาํนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถ
ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น 
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บทที่ 12 
 

การจัดการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอนาคต 

 
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  เมื่อศึกษาบทที่ 12 จบแล้ว ผู้เรยีนสามารถ 
1. วิเคราะห์ถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อสมรรถนะขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายเรื่องสภาพลเมืองได้ 
3. อธิบายเรื่องขนาดที่เหมาะสม: กรณีศึกษาการยกฐานะและการปรับปรุง 

อบต. ได้ 
 

1. โลกาภิวัตน์กับสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการปกครองท้องถิ่นของหลายๆ ประเทศในภาคพื้นยุโรปมีการ

ปรับตัวอย่างน่าสนใจทั้งในแง่โครงสร้างและการปรับเปลี่ยนภายในท้องถิ่น โดยที่ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นของอังกฤษมีความเปล่ียนแปลงภายในมากที่สุด จากการปรับโครงสร้างหลายครั้ง การ
บริหารจัดการภายในท้องถิ่น (local governance) ของอังกฤษมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะมีองค์กรหลายประเภทเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจการบริการสาธารณะในพื้นที่ท้องถิ่น ดังนั้น การ
บริหารจัดการภายในท้องถิ่นจึงมิได้มีองค์กรหน่ึงองค์กรใดที่มีบทบาทนําหรือรับผิดชอบแต่เพียง
องค์กรเดียว หากแต่มีลักษณะที่เป็น "เครือข่ายทางนโยบาย" กล่าวคือ ภายใต้นโยบายหรือกิจการ
สาธารณะหน่ึงๆ เช่น ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การบริการสังคม เหล่านี้ก็จะมีองค์กรหรือกลุ่ม
องค์กรจํานวนหน่ึงเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหน่ึง ซึ่งจากการศึกษาของ John 
Stewart (p. 86) ได้แสดงให้เห็นว่า องค์กรที่มีบทบาททํางานอยู่ในท้องถิ่นอังกฤษนั้นมีอยู่ด้วยกันถึง 
14 ประเภท เช่น หน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ลงมาให้บริการในระดับท้องถิ่น องค์กรกึ่งอิสระ 
องค์กรรูปแบบคณะกรรมการร่วม (Joint boards) หน่วยงานวิสาหกิจรวม (Joint authorities) 
องค์กรอาสาสมัคร เป็นต้น ซึ่งทําให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นต้องปรับบทบาทของตนเองจากการ
เป็นผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวไปสู่การประสานงานและร่วมทํางานกับองค์กรอื่นๆ ภายใต้เครือข่าย
ทางนโยบายหน่ึงๆ ขณะเดียวกันก็ต้องแสดงตนเป็นผู้พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนภายใน
ชุมชนท้องถิ่นของตน เนื่องจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสถานะเป็นหน่วยทางการเมืองที่มีที่มา
จากประชาชนเลือกตั้ง 
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นโยบาย กฎหมาย และโครงการพัฒนาต่างๆ ของสหภาพยุโรปมีผลกระทบต่อการจัดการ
ในระดับท้องถิ่น มีกลายกรณี ที่มีลักษณะก้าวข้ามผ่านรัฐบาลระดับชาติไปสู่เวทียุโรปโดยตรง เช่น 
ความพยายามในการดึงดูดเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาของสหภาพยุโรป การสร้างเครือข่ายร่วมกับ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นในประเทศกลุ่มประชาคม การสร้างเงื่อนไขเพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากชาติ
อื่นๆ ตลอดจนการจัดตั้งสํานักงานตัวแทนของตน (Local government international bureau) 
เพื่อเป็นปากเสียงและผลักดันนโยบายในระดับภูมิภาค ทําให้โลกของการปกครองท้องถิ่นเปิดกว้าง
มากขึ้น 

ส่วนประเทศเยอรมนี นับได้ว่า  อปท. มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 
เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ของตนพอใจ เนื่องจาก  อปท.  ประเทศเยอรมนีไม่มีความสามารถ
ทางด้านการเงินเพียงพอในการให้บริการเองทั้งหมด ทําให้บริการสาธารณะจะถูกถ่ายโอนไปให้
เอกชนดําเนินการแทน ความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นในเยอรมัน หน่วยงานเพียงหน่วยเดียวไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้  ซึ่งความร่วมมืออาจจะปรากฏออกมาหลายรูปแบบเช่น การจัดตั้งบริษัท
ร่วมกัน การแลกเปล่ียนข้อมูลกันระหว่างท้องถิ่น  การให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางและมลรัฐ 
เป็นต้น 

ประเทศโปรตุเกส มีเครือข่ายของผู้ให้บริการปฐมภูมิที่ครอบคลุมโดยส่วนใหญ่เป็นหน่วย
บริการของ  อปท.  แต่การวางแผน การตรวจสอบเงิน และการประเมินคุณภาพเป็นอํานาจหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ระบบของประเทศโปรตุเกสจึงทําให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนน้อยมาก เนื่องจากการวางแผนและกระบวนการ
ตัดสินใจนโยบายที่เป็นแบบรวมศูนย์อํานาจ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ, 2553) นอกจากน้ี
ยังก่อให้เกิดความเหล่ือมลํ้าของชุมชนในเขตเมืองและเขตชนบท เพราะการจัดสรรงบประมาณที่ไม่
เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลโปรตุเกสได้ปรับเปล่ียนระบบการจ่ายค่าบริการให้หน่วยบริการ
สุขภาพ (Health provider payment system) จากระบบจัดสรรตามท่ี เคยทํามาในอดีต 
(Historical budgeting) ไปเป็นระบบที่ผสมผสานกับระหว่าง Historical budgeting กับการจัดสรร
รายหัว (Capitation) ซึ่งภายหลังการปฏิรูป ความเหล่ือมลํ้าด้านสุขภาพระหว่างเขตเมืองกับเขต
ชนบทก็ลดลงตามลําดับ (Santaba et al., 2003; Oliveira and Bevan, 2003) 

สําหรับประเทศสเปน ได้มีการปฏิรูประบบสาธารณสุขภาครัฐใน ปี ค.ศ. 2001 ได้แก่ เงิน 
บุคคล แก่ท้องถิ่นในการบริหารงบประมาณ.และได้มีการเปลี่ยนมาให้งบสนับสนุนท้องถิ่นทางด้าน
สุขภาพแบบทั่วไป  (Block Grant) ภายหลังจากการถ่ายโอน อปท. ในสเปน ต่างพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างเงิน สวัสดิการ สําหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
แก่ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย การกระจายอํานาจด้านสุขภาพใน
ประเทศสเปนได้ก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานในแต่ละระดับของ
ประเทศ เนื่องจากความเป็นอิสระของ   อปท. ประกอบกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานของผู้บริหารท้องถิ่น (Browne, 1981; Gosselin, 1984) 
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ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากการขาดแผนยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจที่ชัดเจน ในปี 
ค.ศ. 1998 มีความพยายามที่จะควบรวม  อปท.  บางแห่งเข้าด้วยกันเป็น Inter-local Health 
Zone (ILHZ) เพื่อให้เกิดการระดมทรัพยากรและบุคลากรในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน 
ต่อมา ธนาคารโลกได้มีการประเมินการกระจายอํานาจด้านสุขภาพในฟิลิปปินส์ และได้มี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพของ  อปท.  ในการเข้าถึง
ทรัพยากรรูปแบบต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และการพัฒนากระบวนการจัดสรรและใช้สอยทรัพยากร 
โดยเฉพาะในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารการเงินที่
เหมาะสมและได้มาตรฐาน 

ประเทศญี่ปุ่น มีความพยายามที่จะกระจายอํานาจและปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างจริงจัง โดยในปี ค.ศ.1995 ได้มีการออกกฎหมายส่งเสริมการกระจายอํานาจท้องถิ่น และมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการกระจายอํานาจท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อดําเนินการส่งเสริมการกระจาย
อํานาจจากรัฐบาลกลางไปสู่ท้องถิ่น รัฐบาลจัดทํา “แผนการส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น” 
(ผ่านมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 พ.ค.1998) เพื่อที่จะได้ดําเนินการจัดระเบียบ พร้อมกับปรับแก้
กฎหมายที่เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารปกครองท้องถิ่น จํานวน 475 ฉบับโดยในปัจจุบันส่วนกลางมีการ
มอบหมายงานให้แก่ท้องถิ่นถึง 561 เรื่อง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 – 80 ของหน้าที่ทั้งหมดที่ท้องถิ่น
รับผิดชอบ ดังนั้นการปรับเปล่ียนระบบนี้จึงเป็นเรื่องยุ่งยาก จึงได้มีความพยายามที่จะจัดทําระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานที่มอบหมายให้แก่ท้องถิ่น โดยให้ท้องถิ่นดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็น การ
ปรับแก้กฎหมายต่างๆ และให้ใช้มาตรการทางกฎหมายที่จําเป็นในการถ่ายโอนอํานาจอยา่งเบ็ดเสรจ็
รวบรัด เช่นการปรับแก้กฎหมายปกครองท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กําหนดให้  
เทศบาลนครที่มีประชากรมากกว่า 200,000 คนขึ้นไปมีฐานะเป็น “เทศบาลนครพิเศษ” หรือการ
จัดระบบพิเศษเพื่อพิจารณาทบทวนกฎข้อบังคับที่จําเป็น มีการพัฒนาจัดตั้งระบบการบริหาร
ปกครองโดยหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพงานปกครองและการเงินการ
คลังของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการจัดเตรียมระบบการบริหารอย่างจริงจัง 
จึงส่งเสริมให้มีการรวมท้องถิ่นโดยสมัครใจ และดําเนินการปรับเปล่ียนในส่วนที่จําเป็น เช่น การ
กระตุ้นการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาปรับเปล่ียนจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็น
ต้น ส่วนระบบบริการสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคล้ายกับประเทศ
ไทย ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง แต่ทว่าสิทธิประโยชน์
ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ครอบคลุมถึงการป้องกันโรค (Tatara and Okamoto, 2009) 
ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายผลักดันให้เกิดระบบสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
(Community-based public health system) โดยมีการจัดสรรภาระหน้าที่ทางด้านสุขภาพที่
ชัดเจนมากขึ้นในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับเทศบาล นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสุขภาพท้องถิ่น ซึ่งมีการประชุมพบปะอย่างสม่ําเสมอเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์
และความคิดเห็นระหว่างกรรมการและตัวแทนภาครัฐส่วนกลาง ทําให้ภาครัฐได้รับรู้ถึงความ
ต้องการของประชาชนในกลุ่มต่างๆ  และนําไปปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเพื่อสามารถแก้ปัญหา
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สุขภาพของประชาชนได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยผ่าน
คณะกรรมการสุขภาพ ทําให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและเป็นการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย
ในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และคณะ, 2553) 

การศึกษาบทเรียนประสบการณ์ของ  อปท.  ในต่างประเทศทําให้ทราบว่าความพร้อมและ
ศักยภาพของ  อปท.  เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ด้านสุขภาพอนามัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปภาครัฐ คือ ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ  

แนวโน้มดังกล่าวนี้ กําลังกลายเป็นแนวโน้มของ  อปท.  ทั่วโลกอีกด้วย การปรับปรุงการ
คลังท้องถิ่นต้องมุ่งไปที่การเพ่ิมรายได้ให้ท้องถิ่นเป็นสําคัญ  เช่น การเพ่ิมประเภทภาษีและแหล่ง
รายได้ที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บเองได้  การกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดสรรรายได้ โดย
พิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และยุทธศาสตร์ของพื้นที่  การส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถ
หารายได้จากแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี  (non-tax) ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุน สร้างระบบข้อมูล
ทางการคลังที่มีประสิทธิภาพและเสริมความรู้ทางการคลังแก่ท้องถิ่นการปฏิรูประบบการจัดสรร
งบประมาณจากการจัดงบประมาณตามภารกิจ หน้าที่/หน่วยงาน (Function-based budgeting) 
ไปสู่การจัดสรรงบประมาณตามพ้ืนที่ (Area-based budgeting) เช่น การคํานึงถึงดุลยภาพทางการ
คลังระหว่างรัฐบาลและ  อปท.  และความเท่าเทียมทางการคลังระหว่างพื้นที่ การจัดระบบ
งบประมาณในเชิงพื้นที่โดยยึดหลักการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปกับ
งบประมาณฐานหน่วยงาน การสร้างภาษีใหม่และสร้างแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีของรัฐบาล เช่น 

-  การยึดหลักความสามารถทั่วไป (General competence) ในการจัดบริการสาธารณะ
ของท้องถิ่น รายได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจภายในพื้นที่และการดําเนินกิจการพาณิชย์การให้  อปท.  
สามารถจัดบริการสาธารณะได้ในทุกประเภท ยกเว้น กรณีที่กฎหมายระบุห้ามหรือสงวนไว้ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนกลาง ต่างจากปัจจุบันที่  อปท.  สามารถจัดบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกําหนด
ไว้เท่านั้น 

- การกระจายงบประมาณไปสู่  อปท.  เป็นเพียงการลดความไม่เท่าเทียมทางงบประมาณ
ในพื้นที่เท่านั้น แต่  อปท.  ต้องใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมด้วย 

-  การจัดการเชิงพื้นที่  (Area-based management: ABM) และการจัด  อปท.  รูปแบบ
พิเศษ อาจถูกก่อตั้งเพื่อให้มีโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความพิเศษ  เป็นการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์/ประเด็นปัญหา เพื่อให้เกิดความ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์และยุทธศาสตร์ที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เช่น เมืองชายแดน  พื้นที่ที่มี
ประชากร/แรงงานผู้อพยพ พื้นที่อนุรักษ์ทางส่ิงแวดล้อม พื้นที่ทางเศรษฐกิจอาจมีอํานาจพิเศษ
สําหรับการจัดการในพื้นที่เฉพาะและอาจได้รับงบประมาณพิเศษจากการจัดสรรงบประมาณเชิง
พื้นที่  

ปัจจุบัน  อปท.  มีขนาดเล็กและกระจัดกระจาย เช่น  อปท. บางแห่งมีงบประมาณเล็กน้อย 
แต่มีพื้นที่การจัดการกว้างขวาง  อปท.  ที่มีขนาดเล็กเกินไปมีปัญหาความไม่ประหยัดเชิงขนาด  
(Economy of scale) และใช้งบประมาณในลักษณะ “เบี้ยหัวแตก” การควบรวม  อปท.  เป็น
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แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาและเกณฑ์การควบรวมยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เช่น  การใช้เกณฑ์ด้าน
รายได้ การใช้เกณฑ์จากจํานวนประชากร  การใช้เกณฑ์โดยพิจารณาจากพื้นที่ การควบรวม  อปท.  
ควรสามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องอิงตามเขตพื้นที่ของจังหวัด-อําเภอ- ตําบล (ฉัตรสุมน พฤฒิ
ภิญโญ และสิริพันธ์ พลรบ, 2558) 

 อปท.  ในฐานะผู้มีอํานาจโดยตรง รวมถึงความพร้อมของงบประมาณ บุคลากร  อปท. 
จะต้องเข้าไปมีส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และต้องศึกษาต่อไปว่ารปูแบบ
การจัดการอย่างไร จะเป็นการจัดการที่สมดุลระหว่าง   อปท. รัฐ (ส่วนกลาง) และประชาชน เพื่อให้
เกิดความย่ังยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากรูปแบบข้างต้นจะพบว่า  
ความสามารถในการจัดการต่ําและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ  อปท.  
จํากัด (จํานวน) อยู่ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ คือ (ชัยพงษ์  สําเนียง, 2555) 

1 .ขาดความเ ข้ าใจและสนใจในบทบาทหน้ าที่ ของ   อปท .   ด้ านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดังจะพบว่า  อปท.  จัดอันดับความสําคัญของภารกิจด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ในอันดับท้ายสุดของภารกิจทั้งหมด  รวมถึงจัดสรร
งบประมาณในการจัดการด้านนี้น้อย คอยแต่อาศัยหน่วยงานอื่น  อปท.  มีประสิทธิภาพต่ําในการจัด
ภารกิจนี้ 

2. อปท. ได้รับโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมมาจากส่วนกลาง ซึ่ง
เป็นภารกิจที่ใหญ่มากแต่ไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะให้ อปท. ดําเนินการให้ อปท. ส่วนใหญ่ไม่กล้า
ดําเนินการ รวมถึงไม่แน่ใจในอํานาจหน้าที่ของตน รวมถึงพื้นที่ที่  อปท. ต้องเข้าไปจัดการอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น เช่น ป่า อยู่ในอํานาจของกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ที่ดินอยู่ในการ
ดูแลของกรมที่ดิน กรมศาสนา กรมธนารักษ์  การรถไฟ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีกฎหมายเฉพาะของแต่ละ
หน่วยงาน  (มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด และคณะ, 2555 และกอบกุล รายะนาคร, 2555) 

3.  อปท.  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการภารกิจนี้ การถ่ายโอนภารกิจให้  อปท.  
หลายด้านแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณมาให้ งบประมาณส่วนใหญ่ยังอยู่ในหน่วยงานส่วนกลาง  ทําให้
การแก้ปัญหาล่าช้า หรือไม่มีศักยภาพในการจัดการ  (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2553)  

4. บุคลากรของ  อปท. มีจํานวนน้อย และยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจ   อปท. ส่วน
ใหญ่ยกเว้นเทศบาลเมือง และเทศบาลนครเท่านั้นที่มีผู้ที่จบมาด้านส่ิงแวดล้อมหรือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่หน่วยงานในระดับ อบต.  หรือเทศบาลตําบล ไม่มีผู้ที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรง 
แม้แต่เจ้าหน้าที่เกษตรที่มีความจําเป็นในพื้นที่ ทําให้ภารกิจด้านนี้ยังถูกละเลยในหลายพื้นที่ 

5.ประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่และอํานาจของ  อปท. ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทําให้ประชาชนในบางท้องที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือบางครั้งเกิด
จากทัศนคติที่ว่า  อปท.  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําเสียการบุกรุกป่า การรุกที่ดินสาธารณะได้อย่าง
แท้จริง ทําให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น 

6. การที่ผู้บริหารของ   อปท. มาจากการเลือกตั้ง ต้องคํานึงถึงฐานคะแนนเสียงที่เลือกเข้า
มา หรือการสมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไป ทําให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีผู้ได้
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ประโยชน์ และผู้เสียประโยชน์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งทําให้ผู้บริหารและสมาชิก  อปท.  
ไม่ดําเนินการจัดการหรือแก้ปัญหาด้านนี้อย่างจริงจัง และมีปัญหาความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน 

7. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายของผู้บริหาร  อปท.  แต่ละชุด ให้ความสนใจในปัญหา
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน ทําให้การจัดการทรัพยากรต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง ท้ายสุดทําให้
ขาดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา 

จากปัญหาข้างต้นจึงทําให้  อปท.  ยังไม่สามารถจัดการและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่  แนวทางที่สามารถทําให้  อปท.  
เกิดความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์,  2555; มิ่งสรรพ์  ขาวสะอาด และคณะ, 2555; กอบกุล รายะ
นาคร, 2554, 2555) คือ  

1. ต้องมีการแก้กฎหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานของ  อปท.  รวมถึงการ
ออกกฎหมายเฉพาะที่ระบุอํานาจหน้าที่ของ  อปท.  เพื่อให้การดําเนินการของ  อปท.  ชอบด้วย
กฎหมาย  นอกจากน้ีต้องมีการแก้กฎหมายของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ที่ซ้อนทับกันอยู่ว่า
หน่วยงานใดรับผิดชอบด้านไหน  อปท.  อยู่ในสถานะอะไรตามกฎหมายนั้นๆ ซึ่งจะทําให้  อปท.  
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และดําเนินการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
เช่น พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ. 2507 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ภาษีบํารุงท้องที่  พ.ศ. 2508 พ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ. 2475  พ.ร.บ. ภาษีป้าย  พ.ศ. 2510 และ พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 
2535 ฯลฯ ซึ่งกฎหมายเฉพาะเหล่านี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุอํานาจหน้าที่ของ  อปท.  ไว้ ซึ่งก็
หมายความว่าไม่ระบุก็ทําไม่ได้ 

2 .  หน่ วยงานของรั ฐ ส่ วนกลางจะต้ องถ่ ายโอนงบประมาณด้ านการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาให้ด้วย การถ่ายโอนงบประมาณมาสู่ อปท. จะทําให้เกิดความ
คล่องตัวในการจัดการมากขึ้น 

3.  อปท.  ต้องให้ความสําคัญกับการจัดการและ อปท. ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ถ้าไม่สามารถทําได้ อย่างน้อยขอให้มีบุคลากรด้าน
การเกษตร เพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ  อปท. ยังมีข้อจํากัด
จากเงื่อนไขข้างต้น แม้ว่าจะมีอํานาจหน้าที่โดยตรง แต่ด้วยความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ขาด
งบประมาณบุคลากรน้อยและประชาชนไม่เข้าใจ เป็นต้น แต่ก็มี  อปท.  หลายแห่งที่ทลายกรอบคิด 
และสร้างนวัตกรรมในการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน น้ําป่า เช่น ที่ อบต. แม่ทา และ อบต. 
ทาเหนือ ที่ออกข้อบัญญัติป่าชุมชน ทําให้สามารถรักษาพื้นที่ป่า และกําหนดเขตที่ทํากิน เขต
อนุรักษ์ ทําให้ไม่มีการรุกป่าเพิ่ม และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้ หรือ อบต. บ่อหิน จังหวัด
ตรัง ก็ออกข้อปัญญัติในการรักษาทรัพยากรชายฝ่ัง ทําให้พื้นที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนเทศบาล
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ศรีเตี้ย ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินทํากินของประชาชนนํามาสู่ยุทธศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนในการใช้
เทศบาลเป็นเครื่องมือในเคล่ือนไหว ส่วนเทศบาลม่วงน้อยค่อนข้างอยู่ในเขตเมืองจึงมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  และการสร้างสวัสดิการชุมชน 

นอกจากนี้ ยังมี  อปท.  บางแห่งที่ประสบผลสําเร็จ หรือเข้าไปมีส่วนในการจัดการแก้ไข
ปัญหา การเรียนรู้การจัดการจากภาคประชาชนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
จัดการของ  อปท. เพราะปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะเป็นปัญหาสําคัญอย่าง
มากในอนาคต ที่  อปท.  ต้องเข้าไปมีส่วนในการจัดการแก้ปัญหา  

ภารกิจหน้าที่ของ  อปท.  เป็นประเด็นที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็เพราะว่า ภารกิจ
หน้าที่ของท้องถิ่นจะเป็นภาพสะท้อนถึงระดับของการกระจายอํานาจ ความเป็นอิสระ และความ
เป็นสถาบันของท้องถิ่นที่สําคัญ ภารกิจหน้าที่จะเป็นตัวแปรหน่ึงที่สําคัญในการกําหนดโครงสร้าง
ของ อปท. ให้มีความเหมาะสมอีกด้วย 

จากความพยายามถ่ายโอนและจัดจําแนกประเภทของภารกิจหน้าที่ดังที่ได้กล่าวมานี้ 
หากพิจารณาถึงการดําเนินการในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาแล้ว จะเห็นได้ว่ากระบวนการดังกล่าวต้อง
ประสบกับปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญหลายประการ ที่สําคัญพอสรุปให้เห็นได้ ดังนี้คือ 

1. การขาดการประสานงานระหว่าง อปท.  และหน่วยราชการ กล่าวคือ  อปท.  และ
หน่วยราชการที่ทําหน้าที่ให้บริการสาธารณะทํางานโดยไม่ประสานงานกัน จึงส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจไปสู่  
อปท.   

2. ความซ้ําซ้อนในการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สาธารณะในพื้นที่ กล่าวคือ ความซ้ําซ้อนของภารกิจระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เดียวกัน ส่งผล
ต่อความรับผิดชอบ และความโปร่งใส ในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณี
ของ อปท. นั้น การกําหนดหน้าที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการกําหนดขนาดและประเภทของภารกิจ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระหว่างท้องถิ่นประเภทต่างๆ หากมีการกําหนดภารกิจหน้าที่
ดําเนินการแล้วเสร็จก็จะส่งผลให้เกิดการบูรณาการแผนงานในระดับต่างๆ ให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และลดปัญหาความซ้ําซ้อนลงไปได้ 

3. ปัจจุบัน หน่วยงานราชการหลายแห่งได้ปรับตนเองไปทําหน้าที่สร้างงานขึ้นมา
เพิ่มเติม และมอบนโยบายให้  อปท.  ต้องรับไปดําเนินงาน ทั้งที่ภารกิจหน้าที่เดิมนั้นยังไม่สามารถ
ดําเนินการได้ครบถ้วน เป็นผลให้การประเมินการดําเนินงานถ่ายโอนภารกิจของท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ความก้าวหน้าไม่มากนัก 

4. การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างหน่วยราชการ คือการให้บริการสาธารณะของ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นมีการทับซ้อนหน้าที่และงบประมาณอยู่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการให้บริการ อีกทั้งยังทําให้เกิดความสับสนของผู้รับบริการ 
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5. การติดขัดด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการให้บริการสาธารณะในงาน
หลายประเภทจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมาย
ควบคุมอาคาร เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการ 

6. อัตรากําลังของท้องถิ่นจํานวนบุคลากรมีอยู่อย่างจํากัด จํานวนบุคลากรที่ไม่เพยีงพอ
และไม่ครอบคลุมการให้บริการเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของท้องถิ่นส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อการจัดทําบริการสาธารณะ 

7. ความเพียงพอของรายได้เพื่อรองรับการให้บริการสาธารณะ การถ่ายโอนภารกิจ
หน้าที่จึงจําเป็นต้องดําเนินการไปพร้อมกันกับการมอบอํานาจในการบริหารจัดการรายได้ อาทิ การ
เพิ่มประเภทภาษี ค่าธรรมเนียม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. เพื่อแก้ไขปัญหารายได้ที่ไม่
เพียงพอกับการให้บริการสาธารณะ 

8. การบูรณาการแผนงานในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะช่วยให้เกิดการเพิ่มขีด
ความสามารถทางด้านการเงินและประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะในระดับจังหวัดได้ดียิ่งขึ้น 
แต่ก็อาจเกิดจุดอ่อนที่สําคัญคือ การบูรณาการแผนงาน งบประมาณ มีแนวโน้มให้เกิดการแทรกแซง
การทํางานของจังหวัดหรือส่วนกลาง ดังนั้น การเสนอของบประมาณสนับสนุนอาจไม่เกิดขึ้นในเชิง
ปฏิบัติ 

สําหรับการแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องมาจากภารกิจหน้าที่ของท้องถิ่นนั้น จะต้องมีระบบใน
การจัดจําแนกภารกิจของท้องถิ่นที่มีความชัดเจน และสร้างสํานึกความรู้สึกเป็นเจ้าของในภารกิจ
เหล่าน้ัน ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ในการดําเนินการและกลยุทธ์ อาจสรุปได้ดังนี้คือ 

  อปท.  จะต้องมีการขยายบทบาทในการดําเนินภารกิจหน้าที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ภายใต้
การจัดระบบการจัดทําบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีรูปแบบและวิธีการดําเนินภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะจะต้องสอดคล้องและ
รับผิดชอบต่อสถานภาพทางการคลัง องค์กรกํากับดูแล และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

ปัญหาในเชิงโครงสร้างการบริหารทางการคลัง ที่สําคัญจําแนกได้ดังนี้ 
1) ความอิสระทางการคลังด้านการกําหนดรายได้ (Revenues assignment) แม้ว่า

กฎหมายจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้แก่  อปท.  แต่ทว่า  อปท.  ก็ยังคงไม่มีอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษีประเภทต่างๆ ในพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์ 

2) ระบบการบริหารบุคลากร บุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่บริหารงบประมาณและดูแล
ระบบการคลังและภาษีของท้องถิ่นก็ยังคงมีไม่เพียงพอ การขาดทักษะในการปฏิบัติงาน จึงทําให้เกิด
ข้อเปรียบเทียบการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นว่ามีประสิทธิภาพต่ํากว่าส่วนกลางอยู่เสมอ ทําให้  อปท.  
ขาดความกระตือรือร้นในการจัดเก็บรายได้ยังขาดความกระตอืรอืรน้ในการจดัเกบ็รายและเพิม่ขนาด
รายรับให้แก่  อปท.   

3) การขาดการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจยังส่งผลต่อระบบการบริหาร
งบประมาณทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการเดิม และระบบการบริหารงบประมาณในระดับท้องถิ่น 



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 291  

 

4) ขาดการศึกษาระดับความสมดุลระหว่างการบริหารนโยบายการคลังระดับมหภาค
และระดับท้องถิ่นอย่างจริงจัง แม้ว่ากระบวนการกระจายอํานาจจะมีการวางเป้าหมายเพิ่มรายได้
ให้กับ  อปท.  ทั้งด้านภาษีและการเพิ่มเงินอุดหนุน แต่แนวทางดังกล่าวยังไม่มีการศึกษาผลกระทบ
ด้านความสมดุลทางการคลังระหว่างระดับมหภาคกับระดับท้องถิ่นอันอาจนําไปสู่ปัญหาด้านเถียร
ภาพทางเศรษฐกิจได้ในอนาคต 

การแก้ไขปัญหาด้านการคลังของท้องถิ่นในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการ
กระจายอํานาจทางการคลังนั้นจุดเน้นที่สําคัญ ก็คือ การวางระบบการจัดสรรรายได้แก่ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดความเท่าเทียมเป็นธรรม เพิ่มความเป็นอิสระทางด้านการคลังให้แก่ท้องถิ่น
พัฒนาระบบการเงินและบัญชีของท้องถิ่นรวมไปถึงการเสริมสร้างวินัยทางด้านการเงินและการคลัง
ด้วย การฉายภาพในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา 
(2557) พบว่า 

1. ในอนาคต ทุกจังหวัดมีลักษณะจังหวัดปกครองตนเอง  
2. จํานวนเทศบาลนครมี 60 แห่ง ประชากรเฉลี่ย 2 แสนคน งบประมาณรายจ่ายเฉล่ีย

เทศบาลละ 2 พันล้านบาท/ปี หรือ 5.45% ของรายจ่ายภาครัฐ (ปัจจุบันเทศบาลนคร 
มีงบประมาณเฉล่ีย 792 ล้านบาท) 

3. จํานวนเทศบาลเมืองจะมี 792 แห่ง ประชากรเฉลี่ย 5 หมื่นคน งบประมาณรายจ่าย
เฉล่ียเทศบาลละ 500 ล้านบาท/ปี หรือ 18% ของรายจ่ายภาครัฐ (ปัจจุบันเทศบาล
เมืองมีงบประมาณเฉล่ีย 182 ล้านบาท) 

4.  จํานวน อปท. รูปแบบพิเศษ เช่น พัทยา แม่สอด เทียบเท่าเทศบาล 20 แห่ง 
ประชากรเฉล่ีย 1 แสนคน งบประมาณรายจ่ายเฉล่ีย 1 พันล้านบาท/ปี หรือ 0.91 
ของรายจ่ายภาครัฐและว่ากรุงเทพฯ มีประชากรตามทะเบียนบ้าน 5.6 ล้านคน 
งบประมาณรายจ่าย 1.2 แสนล้าน/ปี หรือ 5% ของรายจ่ายภาครัฐ 

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง รัฐบาลระดับชาติได้ลดบทบาทด้านการจัดการบริหาร
พื้นฐานลงไปอย่างมาก เพราะหน้าที่หรือกิจกรรมที่รัฐบาลจัดในท้องถิ่นเกิดขึ้นพร้อมกับนโยบาย
ประชานิยม ส่วนกระทรวง ทบวง กรมจะมีขนาดเล็กลง จํานวนงบประมาณและบุคลากรจะคงเหลือ
ไม่เกิน 40% ของรายจ่ายภาครัฐโดยรวม 

นอกจากนี้การเมืองระดับชาติจะปรับตัว ไปเน้นประเด็นนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ระดับชาติ  

 อปท. และการเมืองท้องถิ่นจะมีความสําคัญมากขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น และ แต่ละจังหวัดจะ
มีกรอบงบประมาณสูงขึ้น เศรษฐกิจภูมิภาคก็จะเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ เช่ือว่าแต่ละจังหวัดจะมีบทบาท
ด้านการจัดระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการ 

 

“ปัจจุบันไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบมากถึง 53% ของจีดีพี  
เกิดจากการไม่จัดระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล ทําให้เก็บภาษีทางตรงไม่ได้” 
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(จรัส สุวรรณมาลา, 2557 ปาถกถา) 
 

หาก  อปท. มีหน้าที่จัดระบบเศรษฐกิจ จะทําให้บรรดาเศรษฐกิจนอกระบบทั้งหมดกลับ
เข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มขึ้น และเก็บภาษีทางตรงและทางอ้อมได้ จนทําให้เศรษฐกิจภูมิภาคขยายตัว
เร็วขึ้น 

ท้ายที่สุด ในแง่ทางสังคมจะเห็นการย้ายถิ่นจากเมืองสู่ชนบทมากขึ้น เมืองขนาดกลางจะ
รองรับการย้ายถิ่นได้มากขึ้น ไม่มีการย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพฯ อีกแล้ว ส่วนความต้องการบริการ
สาธารณะด้านการบริการสังคมเขตเมืองจะมีมากขึ้น และส่ิงเหล่านี้แม้ปัจจุบันความต้องการอาจจะ
ซ่อนอยู่ แต่ในอนาคตจะไม่ซ่อนอยู่แล้ว 
 

2. สภาพลเมือง 
"สภาพลเมือง" หรือ "สภาประชาชน" หรือ "สภาประชาสังคม"  (Civil Juries or Citizen 

Juries or Civic Assembly) หรือ "สมัชชาประชาชน"  (Popular Assembly or Forum) เป็นคํา
เรียกที่มีความหมายเหมือนกัน (เสรี วงษ์มณฑา 2556)  และเป็นองค์กรที่มีแทรกอยู่ทั่วไปในพื้นที่
ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท. ) ซึ่งนายอานันท์ ปัญญาชุน  
(18 เมษายน 2554) ได้เสนอว่า ในอนาคตต้องยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคด้วยการบริหารจัดการ
ตนเองของท้องถิ่นใน 2 กลไกหลัก คือ  (1) การบริหารจัดการตนเองของชุมชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น "แบบประชาสังคม" ซึ่งมีอยู่แต่ดั้งเดิมและหลากหลายในแต่ละพื้นที่ ในความหมายนี้ก็คือ 
"สภาพลเมือง" นั่นเอง และ  (2) การบริหารราชการหรือการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้รับการถ่ายโอน
อํานาจหน้าที่จากรัฐบาล (สรณะ เทพเนาว์ 2558) และในสภาปฏิรูปแห่งชาติ  (สปช.) ก็ได้มีการ
เสนอให้มีการตั้ง "สภาตรวจสอบภาคประชาชน" (ผู้จัดการออนไลน์, 24 พฤศจิกายน 2557) เพื่อ
บรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2557 ให้เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบในระดับพื้นที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการในส่วนภูมิภาค ครอบคลุมในเรื่องการทุจริต ธรรมาภิบาล จริยธรรม 
และการเลือกตั้ง ซึ่งในความหมายน้ีก็คือแนวคิดเรื่อง "สภาพลเมือง" ที่พัฒนาไปสู่องค์กร 
"ระดับชาติ" นั่นเอง 

ทั้งนี้การเพิ่มสิทธิพลเมืองตามความหมาย "สภาพลเมือง" คณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2558 ได้เตรียมยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อเป็นสภาที่คู่ขนานกับ "สภา
องค์กรบริหารท้องถิ่น" มี 3 องค์กรด้วยกัน คือ  (1) สภาตรวจสอบภาคพลเมือง เพื่อตรวจสอบการ
กระทําของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงาน
ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด  (2) สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ กํากับ
จริยธรรม คุณธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น หากพบการกระทํา
ผิดจริยธรรมร้ายแรงจะส่งเรื่องให้รัฐสภาและประชาชนลงคะแนนถอดถอน และ  (3) สมัชชาพลเมือง 
เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองมีการรวมตัวเป็นสมัชชา เพื่อทําหน้าที่ร่วมตัดสินใจและดําเนินงานที่มี
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ผลกระทบต่อท้องถิ่นและให้ความเห็นต่อการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การบริหาร
ท้องถิ่น 

ในทางวิชาการ "สภาพลเมือง" หรืออาจเรียกว่าการตรวจสอบโดยภาคประชาชน ใน
ต่างประเทศมีอยู่หลายรูปแบบ แต่ที่อาจนํามาปรับใช้กับประเทศไทย ได้แก่  (1) การประชุมเมือง
หรือชุมชนประจําปี  (Town or community meeting) (2) การทําประชาพิจารณ์  (Public 
hearings) ต่อร่างแผนงานและงบประมาณประจําปี  (Draft annual plan)  (3) การให้ประชาชนได้
ทราบถึงวาระการประชุมของสภาท้องถิ่นล่วงหน้า  (4) การจัดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานบริการ  (5) การลงประชามติ  (Referendum) ในเรื่องที่มีความสําคัญต่อชุมชนท้องถิ่น  
(6) การแต่งตั้งผู้ตรวจการท้องถิ่น  (Local government commissioner or Ombudsman)  

สภาพลเมืองที่เป็นเครือข่ายท้องถิ่นอยู่ในระดับพื้นที่ มีบุคคลหลากหลายประกอบไปด้วย  
(1) กลุ่มการเมือง กลุ่มรัฐ กลุ่มเอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่ (2) กลุ่มภูมิปัญญาประชาชน 
บุคลากรระดับมันสมอง ผู้มีผลงานชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของประชาชน (3) กลุ่มผู้แทนประชาชน 
กลุ่มมวลชนทุกสาขาอาชีพ (4) กลุ่มอื่นๆ พิเศษเฉพาะ 

ดังนั้น "สภาพลเมือง" จึงมีแทรกอยู่ทั่วไปในพื้นที่ของ "องค์กรบริหารท้องถิ่น" หนึ่งใน
จํานวนนั้นก็คือ "กลุ่มบุคลากรท้องถิ่น" ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรท้องถิ่นฝ่ายประจํา ซึ่งหมายถึง
ข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้าง และ บุคลากรท้องถิ่นฝ่ายการเมือง ที่หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่นอัน
ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งมีจํานวนรวมกันเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ 
แนวคิดการจัดการแก้ไขปัญหาโดย "เครือข่ายท้องถิ่น" มีศักยภาพหรือความได้เปรียบในหลายๆ  
ประการ ได้แก่  (1) บุคลากรท้องถิ่นฝ่ายประจําอยู่ครอบคลุมพื้นที่กระจายในทุกจังหวัด ถือเป็นผู้นํา
การเปล่ียนแปลง  (Change Agent) ในพื้นที่ที่สําคัญ  (2) บุคลากรท้องถิ่นฝ่ายประจํามีจํานวนถึง
กว่าสามแสนคน (ข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กุมภาพันธ์ 2558)    (ยังไม่รวมบุคลากร
สายนักการเมืองท้องถิ่น)  (3) สังคมออนไลน์ที่ทําให้การส่ือสารเครือข่ายท้องถิ่นถึงตัวกันได้อย่าง
ทั่วถึง และรวดเร็ว  (4) ท้องถิ่นเป็นองค์กรที่จัดบริการสาธารณะ  (Public Service) แก่ประชาชนใน
ระดับพื้นที่  (5) ท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  (6) ประชาชนในท้องถิ่นเป็นสมัชชาพลเมืองในทุก
ระดับ แต่อย่างไรก็ตามท้องถิ่นก็มีข้อจํากัดในเรื่องของ  (1) การทุจริตคอร์รัปชัน  (2) การขาด
งบประมาณในการพัฒนาทําให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น 

การต้ัง “สภาพลเมือง” ที่สร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ  สมาชิกสภาพลเมืองต้องมาจาก
ตัวแทนของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ สมาชิกสภาพลเมืองอาจมีที่มาแตกต่างกัน เช่น การเลือกตั้ง 
การสรรหา การเป็นตัวแทน ของกลุ่มในสังคม ฯลฯ  ยังถกเถียงกันว่าควรให้อํานาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใด และสภาพลเมืองควรจัดตั้งใน   อปท.  รูปแบบใด  (เทศบาล อบต.  อบจ.) การจัดเวทีเสวนา
สภาพลเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไทย โดยมีสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจากทั่วประเทศเข้าร่วมการ
เสวนา เรื่องการจัดตั้งสภาพลเมืองซึ่งมาจากข้อเสนอการกระจายอํานาจให้จังหวัดจัดการตนเองเพื่อ
นําสู่การร่างพระราชบัญญัติจังหวัดปกครองตนเองควบคุม 3 องค์ประกอบสําคัญคือ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ สภาพลเมือง (จรัส สุวรรณมาลา 2557)  



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 294  

 

ดังนั้น สภาพลเมืองจึงเป็นองค์ประกอบหลักในการกระจายอํานาจ แก้ปัญหาอํานาจที่
กระจุกตัวในส่วนกลาง นอกจากน้ีสภาพลเมืองยังเป็นอีกหลักการหนึ่งที่ถูกกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ภายใต้สมัชชาพลเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนขับเคล่ือนและมีส่วนร่วมในการบริหาร
พัฒนาแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของพลเมือง 

 
3. ขนาดที่เหมาะสม: กรณีศึกษาการยกฐานะและการปรับปรุง อบต. 

การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินของทุกประเทศ และ
มีความใกล้ชิดกับประชาชน จากทิศทางตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542และ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 
2549ดังกล่าว ทําให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการกํากับดูแล  อปท.  ต้องปรับเปล่ียนไปและตลอดทั้งการจัดบริการ
สาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ประชาชนมุ่งหวัง เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 

3.1 ฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการศึกษาของ Wongpreedee (2007) ได้อธิบายถึงการกระจายอํานาจในประเทศไทย

ว่าเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2537 (ที่ได้เริ่มมีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น) 
โดยได้ส่งผลต่อการผ่องถ่ายในด้านอํานาจหน้าที่ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณ ซึ่ง
จากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนกลางและภูมิภาคให้ถูกกระจายลงสู่ท้องถิ่นอย่างที่ไม่
เคยปรากฏมาก่อน ในขณะเดียวกันสภาพการณ์ดังกล่าวยังได้ส่งผลต่อบรรยากาศการเลือกตั้งของ
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นและรุนแรง ในทํานองเดียวกัน เวียง
รัฐ เนติโพธิ์ (2551) อธิบายว่าการกระจายอํานาจที่ผ่านมาได้ส่งผลถึง (1) ท้องถิ่นแต่ละแห่งมี
ลักษณะของการจัดการปกครองที่มีตัวแทนมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทั่วทุกพื้นที่
ทั้งประเทศ ทําให้การเมืองเรื่องการเลือกตั้งขยายไปสู่การเมืองระดับรากหญ้ามากยิ่งขึ้น ประชาชน
ทั้งในเมืองและในชนบทต่างเกี่ยวพันกับการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นําชุมชน
ในระดับต่างๆ ได้มีโอกาสเข้าสู่การแข่งขันตามระบอบประชาธิปไตยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน (2) 
อํานาจรัฐเปล่ียนมือจากข้าราชการส่วนกลางที่ถือครองอํานาจไว้ยาวนานไปสู่นักการเมืองท้องถิ่น  
แม้ว่าส่วนใหญ่นักการเมืองเหล่าน้ีจะมาจากกลุ่มทุนรายใหญ่ แต่กลุ่มทุนรายเล็กๆหรือผู้นําชุมชน
รายย่อยก็สามารถเบียดเข้ามามีส่วนแบ่งทางอํานาจได้เช่นกัน และ (3) การเพ่ิมขึ้นของงบประมาณ
อย่างมาก  โดยเฉพาะในเขตเมือง ซึ่งเป็นแหล่งผลประโยชน์ ที่ทําให้เกิดการแข่งขันกันเพื่อเข้าชิง
ตําแหน่งในองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้มข้นและรุนแรงยิ่งขึ้น ในด้านของการถ่ายโอนอํานาจนั้น ใน
งานวิจัยของ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการถ่ายโอนสถานีอนามัย โดยพบว่า 
ปัญหาของการถ่ายโอนอํานาจสู่ท้องถิ่นในกรณีดังกล่าวนี้สาเหตุเกิดมาจากกระบวนการทั้งในระดับ
ส่วนกลางและในระดับท้องถิ่น กล่าวคือ ในระดับส่วนกลางน้ันเกิดจากความล้มเหลวในการบังคับใช้
กฎหมายซึ่งต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางเป็นหลักโดยส่วนกลางยังคงยึดถือความชํานาญเฉพาะด้าน
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มากกว่าหลักการกระจายอํานาจ ส่วนในระดับท้องถิ่นนั้นปัญหาเกิดจากการที่ท้องถิ่นขาดความเป็น
อิสระ ซึ่งมักจะรอรับงบประมาณและรองรับนโยบายจากรัฐบาลเป็นหลัก ทําให้ผู้บริหารของท้องถิ่น
มองข้ามความสําคัญของการถ่ายโอนเพราะถือว่าเป็นภาระงานที่ไม่ส่งผลต่อการรักษาฐานคะแนน
เสียงมากนัก นอกจากน้ีแล้วท้องถิ่นยังมีข้อจํากัดในด้านของความรู้และความชํานาญเฉพาะด้าน
เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอีกด้วย ทําให้การถ่ายโอนภารกิจด้านการให้บริการ
สาธารณสุขให้กับท้องถิ่นยังเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนครินทร์เมฆไตรรัตน์ 
และคณะ (2552) ที่อธิบายว่า ถึงแม้การกระจายอํานาจ ด้านการถ่ายโอนภารกิจจะดูก้าวหน้าไปกว่า
มิติด้านอื่นๆ แต่ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนั้นยังเป็นแค่เพียงความก้าวหน้าในเชิงหลักการเท่านั้น
นอกจากนี้ ยังพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ  อปท.  มักเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในเชิง
รูปแบบ โดยการถูกระดมและเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการมีส่วนร่วม ทําให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมากเป็นแบบการรับทราบการดําเนินการของ   อปท.  

จากรายงานการบริหารการเงินการคลังสาธารณะของประเทศไทยซึ่งจัดทําโดยธนาคารโลก 
(2555) พบว่า ประเทศไทยมีความเหล่ือมลํ้ายังอยู่ในระดับสูง โดยเกิดขึ้นมาจากการกระจุกตัวของ
การกระจายรายได้ที่ยังอยู่ในเขตเมืองหลวงมากกว่าต่างจังหวัด โดยมีอยู่ 3 ปัจจัยที่นํามาสู่ความไม่
เสมอภาค คือ1) การกระจุกตัวของงบประมาณและการให้บริการสาธารณะ 2) โครงสร้างการ
ปกครองท้องถิ่นของไทยมีความซ้ําซ้อนในหน้าที่รับผิดชอบมากเกินไป และ 3) การติดตามและ
ประเมินผลงานของ  อปท.  ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้เพราะ  อปท.  ที่มีประชาชนในความดูแลน้อยกว่า 5,000 คน มีจํานวนมากถึง 3,000 
แห่ง ซึ่งการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีประชาชนมากกว่า 10,000 คน และหากควบรวม   
อปท. ไม่ให้ซ้ําซ้อนมากเกินไปได้ การจัดการด้านงบประมาณจะทําได้ดีขึ้น ทั้งเรื่องการจัดการทาง
ภาษีท้องถิ่นที่จะเพิ่มงบประมาณต่อหน่วยงานได้มากขึ้น แต่รัฐบาลเองจะต้องปรับปรุงให้การ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น จนถึงหน่วยงานท้องถิ่นไม่มีรอยตะเข็บ เพื่อให้เงินงบประมาณลงสู่ท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ตามหลักการของการกระจายอํานาจแบบบูรณาการและการรวม  อปท.  ขนาดเล็กต่างๆ 
ให้เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ขึ้นจะทําให้มีศักยภาพทางการเงินมากขึ้นจะทําให้โครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นจะมีแรงจูงใจที่จะ
ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการถ่ายโอนและจัดสรรงบประมาณ
ระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น (Inter-governmental fiscal transfer system)  (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 
2552) 

เนื่องจากการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นของไทยมีโครงสร้างการบริหารงานแบบคู่ขนาน 
คือ หน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งหมดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งได้รับมอบอํานาจให้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ และการจัดลําดับความสําคัญของการใช้งบประมาณ ใน
ขณะเดียวกัน ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วไปในหน่วยงานท้องถิ่น
ดังกล่าว ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนเกิดขึ้น 
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ภายใต้การบริหารแบบคู่ขนานในระดับท้องถิ่น ผลักดันให้ต้นทุนการบริหารเพิ่มสูงขึ้น ทํา
ให้การประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นมีปัญหา และทําให้เกิดความไม่ชัดเจนใน
ส่วนของความรับผิดชอบ และเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบของ
การให้บริการระดับท้องถิ่น ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานภาครัฐในระดับ
ภูมิภาค รวมถึงปรับโครงสร้างภาครัฐให้มีเอกภาพ จะสามารถช่วยลดต้นทุนและทําให้การ
ประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดีขึ้น  

ในยุโรป หลายประเทศประสบความสําเร็จในการดําเนินนโยบายควบรวม  อปท.  ขนาด
เล็ก โดยฟินแลนด์มีการใช้เครื่องมือทางการคลังผ่านเงินอุดหนุนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการควบรวม
แบบสมัครใจ ซึ่งประสบความสําเร็จในการลดจํานวน  อปท.  จากจํานวน 416 แห่ง ในปี  พ.ศ. 
2548 เหลือ 326 แห่ง ในปี  พ.ศ. 2553 ส่วน ในประเทศนอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ค เยอรมนี และ
เนเธอร์แลนด์ ก็ประสบความสําเร็จในการควบรวม   อปท. แต่ต่างกันตรงที่เป็นการควบรวบแบบ
บังคับสําหรับประเทศไทย ธนาคารโลก (2555) เสนอว่า ในการออกแบบมาตรการควบรวม   อปท. 
ควรนําประสบการณ์มาผสมผสานให้เหมาะสมกับบริบทการปกครองของไทย หรืออาจจะไม่มี
มาตรการควบรวมแต่เป็นการปรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แตกต่างกนัออกไปตามศักยภาพ
ของ   อปท. ทั้งน้ี ปัญหา  อปท.  เป็นปัญหาส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาอุตสาหกรรม ในยุโรปให้
ควบรวม   อปท. เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ การควบรวมจะสามารถประหยัดต้นทุนการบริหาร
จัดการโดยทั่วไป ถ้า  อปท.  มีประชากรตํ่ากว่า 5,000 คน จะมีค่าใช้จ่ายบริหารจัดการร้อยละ 75-
80 แต่ถ้าลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ ก็จะสามารถโอนเงินค่าบริหารจัดการมาเป็นบริการสาธารณะ ถ้า   
อปท. มีขนาดใหญ่ขึ้น จะสามารถประหยัดเงินถึงร้อยละ 5-10 ทําให้มีศักยภาพทางการคลังสูงขึ้น 
และมีงบประมาณสําหรับให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

บทวิเคราะห์ฐานะและโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2542 
ปัจจุบันมีการแก้ไขประเภทของ อบต. แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 1) อบต.ขนาดใหญ่ 2) อบต.ขนาดกลาง 
3) อบต. ขนาดเล็ก อบต. มีสภาตําบลอยู่ในระดับสูงสุด เป็นผู้กําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กรรมการบริหาร ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2557 มี
องค์การบริหารส่วนตําบลทั้งส้ิน 5,335 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2557) 

โครงสร้างภายนอกของ อบต. ได้แก่ สภาวะแวดล้อมอย่างเป็นทางการที่มีผลโดยตรงต่อ
การจัดตั้ง การดํารงอยู่ และต่อการปรับตัวของ อบต. ที่สําคัญๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น กฎหมายกําหนดแผนขั้นตอนกระจายอํานาจ 
กฎหมายกําหนดสถานะและอํานาจหน้าที่ของ   อปท. และบรรดากฎหมายจัดระบบความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น ตลอดรวมถึงโครงสร้างของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยสําคัญเบื้องต้นที่กําหนดฐานะของการกระจาย
อํานาจโดยตรง 
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กฎหมายบัญญัติให้อํานาจหน้าที่แก่องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง อบต. และอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่  อปท.   

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเลือกตั้ง อบต. นั้นคือการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม: กิจการสาธารณะที่ อบต. มีอํานาจหน้าที่จัดทําสามารถจําแนกได้ 2 ประเภท
คือ 

1) กิจการที่ อบต. มีหน้าที่ต้องทําในเขต อบต. อย่างน้อย 9 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ (1) จัดให้มี
การบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ 
รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและผู้พิการ (7) คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (8) 
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็นและสําคัญ 

2) กิจการที่ อบต. อาจจัดทําในเขต อบต. อย่างน้อย 13 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ (1) ให้มีน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ให้มีการบํารุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (3) ให้มี
และบํารุงรักษาทางระบายนํ้า (4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และ
สวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรม
ในครอบครัว (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุ้มครองดูแลและรักษา
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. (10) ให้มี
ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว และ (13) การ
ผังเมือง 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่   อปท. 
กําหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่   อปท. ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวพิจารณา
และให้ความเห็นชอบการถ่ายโอนภารกิจทั้ง 6 ด้าน รวมมีการถ่ายโอนทั้งส้ิน 244 เรื่อง มีส่วน
ราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ 50 กรม ใน 11 กระทรวง ตามมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่   อปท.  พ.ศ. 2542 ซึ่งมีมากมายหลายประการ อย่างน้อย 30 
กลุ่มภารกิจ เช่น (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก 
ทางนํ้า และทางระบายน้ํา (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) 
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝีมือและการ
ประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การ
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มี
และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมการกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย 
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ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการ
พัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การ
จํากัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการ
รักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน (21) การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประ
โยชนจากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม(25) การผังเมือง (26) การขนส่ง และการ
วิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร(29) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุน การป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชนในท้องถิ่น 

จากภารกิจที่มากมายข้างต้น การกําหนดขนาดของ  อปท.  ให้มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้
การดําเนินการตามภารกิจต่างๆ เป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต้องกําหนด
ภาระหน้าที่ด้านรายจ่ายนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบที่เกี่ยวพันธ์กันในหลายมิติ โดย Jorge-
Martinez Vazqez (2001) ได้ให้ตัวอย่างการกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทางรายจ่ายในด้าน
ต่างๆ ว่า หน่วยงานใดควรจะเป็นผู้ทําหน้าที่ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งแยกองค์ประกอบของการกําหนด
ภาระหน้าที่ด้านรายจ่ายไว้ทั้งหมด 4 ด้านด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านนั้น ได้แก่  

(ก) การกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรายจ่ายในฐานะผู้ผลิตบริการสาธารณะที่
แท้จริง (Production) 

(ข) การกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรายจ่ายในฐานะผู้มอบหมาย จัดหา 
เตรียมการ หรือบริหารการให้บริการสาธารณะ (Provider /Administrator) 

(ค) การกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรายจ่ายในฐานะผู้สนับสนุนทางการเงิน
เพื่อให้บริการสาธารณะ (Financing) 

(ง) การกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านรายจ่ายในฐานะผู้กําหนดมาตรฐาน ออก
กฎระเบียบ หรือนโยบายเป็นข้อกําหนดให้กับการจัดสรรบริการสาธารณะ (Regulation) 

ในส่วนของโครงสร้างภายในของ อปท. ได้มีการเปล่ียนแปลงในเชิงของโครงสร้างมาเป็น
ระบบการปกครองท้องถิ่นสองชั้นในปัจจุบัน ยกเว้นเขตการปกครองที่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นการ
พิเศษ  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา นอกจากน้ี ได้แก่ การปรับปรุงรูปแบบ โดย
กําหนดให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 
2552) 

 
3.2 ปัญหาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ผ่านมา 

ผู้เขียนขอสรุปประเด็นปัญหาสําคัญๆ จากการทบทวนเอกสารการบริหารราชการของ
องค์กรบริหารส่วนตําบล สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรบริหารส่วนตําบลได้ นับตั้งแต่ที่ได้มี



ฉัตรสมุน  พฤฒิภิญโญ                     ปกครองส่วนท้องถ่ินกับงานอนามัย สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม / 299  

 

การกระจายอํานาจสู่  อปท.  ในปี  พ.ศ. 2540 มีดังนี้ (สมบูรณ์ สุขสําราญ, 2545; รสสุคนธ์ รัตน
เสริมพงศ์, 2546) 

1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากพิจารณาถึงกระบวนการในการตรากฎหมายและ
ระเบียบเหล่านั้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการที่เกิดขึ้น มักมีลักษณะเป็นกระบวนการการบัญญัติที่
ราชการส่วนกลางมีบทบาทนํา โดยแทบมิได้เปิดโอกาสให้ อบต. ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วม (top–
down approach) ทําให้ในท้ายที่สุดเมื่อระเบียบเหล่านั้นต้องนําไปปฏิบัติอาจไม่สอดคล้องกับ
บริบทต่างๆ ภายในท้องถิ่น 

2. ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหาร จากความ
เปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น อัน
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 ได้ส่งผลให้ราชการส่วนภูมิภาคมี
บทบาทและงบประมาณที่ลดลง ดังจะเห็นได้ว่าราชการส่วนภูมิภาคอาจมีงบประมาณที่จํากัด ทําให้
การผลักดันการดําเนินการในหลายเรื่องให้บรรลุตามเป้าหมาย ราชการส่วนภูมิภาคต้องอาศัย
งบประมาณและความช่วยเหลือ อบต. ดังนั้น เมื่อกลไกราชการส่วนภูมิภาคจะต้องทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแล  อปท.  ตามลําดับขั้น ราชการส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอําเภอ และผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงอาจเกิดความเกรงใจกัน และในกรณีที่เกิดปัญหา และจําเป็นต้องให้นายอําเภอ 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลยพินิจพิจารณา ส่ังการต่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะมีความโน้มเอียงที่จะ
เข้าข้างส่วนท้องถิ่น และอาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนการทํางานของคณะกรรมการเหล่านั้น ถูก
ครอบงําการตัดสินใจโดยส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคไปโดยปริยาย  

3. ปัญหาทางด้านอํานาจหน้าที่ของ อบต. แม้ว่ากฎหมายที่ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ของ   อปท. จะได้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้เป็นการแน่นอนและชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติจะ
พบว่า อบต. มีอํานาจหน้าที่และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนของตนเองค่อนข้างน้อย เพราะ
มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อน นอกจากนี้ในระหว่าง  อปท.  ด้วยกันเองก็มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนกันอยู่ เช่น 
การดําเนินงานของ  อบจ. จะมีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับ  อปท.  รูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะเทศบาล 
และ อบต. ทําให้อํานาจหน้าที่บางส่วนของ อบจ. ซ้ําซ้อนกับ เทศบาล และ อบต. ซึ่งบางส่วนก็เป็น
การอุดช่องว่างของอํานาจหน้าที่ซึ่งไม่มี  อปท.  รูปแบบใดทํา และกิจการที่ต้องใช้งบประมาณเป็น
จํานวนมาก การที่  อบจ. เข้าไปดําเนินงานในเขตพื้นที่ของ อบต. หรือเทศบาล 

4. ปัญหาทางด้านการบริหารการเงินการคลังของ อบต. การดําเนินภารกิจต่างๆ กฎหมาย
ต่างๆ ได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ การดําเนินงานทุกประเภทจําเป็นต้องมีรายได้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจัดทําบริการสาธารณะ  

5. การขาดการประสานงาน ระหว่าง  อปท.  และหน่วยราชการที่ทําหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ 

6. ความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สาธารณะในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดต้นทุนการบริหาร
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จัดการ ซึ่งการซ้ําซ้อนของภาระหน้าที่ยังส่งผลต่อความรับผิด (Accountability) และความโปร่งใส 
(Transparency) ในการดําเนินงานของทุกภาคส่วน หากการกําหนดภารกิจหน้าที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จยังส่งผลให้การเกิดการบูรณาการแผนงานระดับต่างๆ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

7. หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะเดิมพยายามสร้างงานใหม่ให้ตนเอง 
ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะสร้างงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับภาระหน้าที่ที่ได้ถ่ายโอนไปยังส่วนท้องถิ่น
แล้ว อีกทั้งในบางหน่วยราชการได้ปรับตนเองไปทําหน้าที่สร้างงานขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมและมอบ
นโยบายให้ส่วนท้องถิ่นต้องรับไปดําเนินงานทั้งที่ภารกิจหน้าที่เก่ายังไม่สามารถดําเนินการได้
ครบถ้วน เป็นผลให้การประเมินผลการดําเนินงานถ่ายโอนของท้องถิ่นอยู่ในระดับความก้าวหน้าต่ํา 

8. การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่างหน่วยราชการ ปัจจุบันการให้บริการสาธารณะ
ประกอบขึ้นจาก 2 ส่วน คือ จากส่วนกลางและท้องถิ่น ซึ่งปัญหาน้ีได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ อีกทั้งยังทําให้เกิดความสับสนของผู้รับบริการอีกด้วย 

9. ปัญหาติดขัดด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน การดําเนินการให้บริการสาธารณะของส่วน
ท้องถิ่นทั้งในกลุ่มภารกิจหน้าที่ที่มีการถ่ายโอนและในกลุ่มภารกิจหน้าที่ที่ต้องจัดทํา พบว่า ภารกิจ
ต่างๆ เหล่านั้นโดยส่วนมากไม่สามารถดําเนินการโดยอิสระ เนื่องจากการให้บริการสาธารณะในงาน
หลายประเภทจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. ผังเมือง 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ร.บ. สาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและเป็นข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น  

ดังนั้น การบรรลุถึงการให้บริการสาธารณะโดย  อปท.  ในปัจจุบันยังประสบปัญหาความ
ล้าช้า ส่วนหน่ึงมาจากปัจจัยทางด้านกฎหมายรวมอยู่ด้วย 
 

3.3 กรณีศึกษา แนวทางการปรับปรุง อบต. (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และสิริพันธ์ พลรบ, 
2558) 

ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 และกฎหมายว่าด้วย  อปท.  ในปัจจุบัน ได้บัญญัติถึง
องค์ประกอบที่จะพิจารณาในการจัดตั้ง  อปท.  ไว้ ดังนี้  

“รัฐธรรมนูญ มาตรา 283 ได้กําหนดให้ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมี
สิทธิได้รับจัดตั้งเป็น   อปท. ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบลต้องอาศัยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 ประกอบมาตรา 33 และมาตรา 41 บัญญัติให้กระทําได้และต้อง
ยกเลิกกฎหมาย (1) - (6) กล่าวคือ (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537 (2) (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2538 (3) (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2542 (4) (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2546 (5)  (ฉบับ
ที่ 5)  พ.ศ.2546และ (6) (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และ  พ.ศ. 2543 ได้กําหนดให้จัดตั้งท้องถิ่นใด
ขึ้นเป็นเทศบาลได้ 3 ประเภท คือ 

กฎหมายกําหนดให้จัดตั้งเทศบาลได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
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1. เทศบาลตําบล เป็นเทศบาลขนาดเล็ก กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดตั้งเทศบาลตําบลไว้ดังนี้ 

มาตรา 9 เทศบาลตําบล ได้แก่ ท้องถิ่นซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ตําบลพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

2. เทศบาลเมือง เป็นเทศบาลขนาดกลาง กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดตั้งเทศบาลเมืองไว้ดังนี้ 

มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุม
ชนที่มีราษฎรตั้งแต่หน่ึงหมื่นคนขึ้นไป โดยราษฎรเหล่านั้นอยู่หนาแน่นเฉล่ียไม่ต่ํากว่าสามพันคนต่อ
หนึ่งตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้ 
และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและของ
เทศบาลไว้ด้วย  

ท้องที่ที่เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง ให้ยกฐานะเทศบาลเมืองได้โดยไม่ต้องพิจารณา
ถึงหลักเกณฑ์อื่นๆ ประกอบส่วนท้องที่ที่มิใช่เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาล
เมือง ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

มีขนาดประชากรหรือราษฎรท้องถิ่น 10,000 คนขึ้นไป และ มีการกระจายตัวเชิงพื้นที่ 
3,000 คนต่อตารางกิโลเมตรตลอดทั้งมีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและให้บริการ
ตามที่กฎหมายกําหนดการจัดตั้งเป็นเทศบาล ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาการยกฐานะเป็น
เทศบาลเมือง ระบุชื่อ และเขตเทศบาลไว้ด้วย 

3. เทศบาลนคร เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
เทศบาลนคร ไว้ดังนี้ 

   มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป โดย
ราษฎรเหล่านั้นอยู่หนาแน่นเฉล่ียไม่ต่ํากว่าสามพันคนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร ทั้งมีรายได้พอควรแก่
การท่ีจะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็น
เทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

1. การกระจายตัวเชิงพื้นที่ ไม่ต่ํากว่า 3,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 
2.มีขนาดประชากรหรือราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป  
3 มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามที่กฎหมายกําหนดตารางกิโลเมตร 
4. มีพระราชกฤษฎีการยกฐานะเป็นเทศบาลนคร และระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย 

                                      ................................ 
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติเทศบาลเป็น

กฎหมายฉบับเดียวที่กําหนดให้มีการพิจารณาองค์ประกอบในเรื่องของชุมชน รายได้ และการ
กําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง  อปท.  รูปแบบเทศบาล  ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน กฎหมายให้จัดตั้งตามเขตพื้นที่การปกครองในส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด
และตําบล โดยไม่ได้คํานึงถึงความเหมาะสมในเรื่องขนาดและปัจจัยอื่น 
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ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็น  อปท.  ที่มีขนาดเล็กและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะที่ต่ํากว่า  อปท.  ในรูปแบบอื่น มีการจัดตั้งขึ้นเป็นจํานวนกว่า 
7,000 แห่ง  ในจํานวนมีประมาณร้อยละ10 เท่านั้น ที่สามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่ารายจ่าย  ปัญหา
ของการที่  อปท.  มีขนาดที่ไม่เหมาะสม ทําให้มีต้นทุนในการจัดบริการสาธารณะต่อประชากรใน
อัตราที่สูง ซึ่งก็เป็นภาระของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณลงไปให้ท้องถิ่นเหล่านี้ให้มีรายได้เพียง
พอที่จะบริหารงานและจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้  

สําหรับวิถีทางการแก้ปัญหาในเรื่องขนาดของ  อปท.  ที่รัฐบาลกําลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้
ก็คือ การพยายามควบรวม  อปท.  เข้าด้วยกัน โดยใช้อํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 ที่ได้กําหนดให้สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลอาจ
รวมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหรือ  อปท.  ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกันได้ และ
องค์การบริหารส่วนตําบลใดที่มีประชากรต่ํากว่า 2,000 คน ทั้งไม่สามารถดําเนินการบริหารงานใน
พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพได้ ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองค์การบริหารส่วนตําบลดังกล่าว โดย
ให้รวมกับองค์การบริหารส่วนตําบลอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน หรือให้ตราพระ
ราชกฤษฎีกายุบรวมพื้นที่เข้ากับ  อปท.  อื่นที่มีเขตติดต่อกนั แต่อย่างไรก็ดีกระบวนการยุบรวมหรือ
ควบรวมที่กล่าวมาข้างต้นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลน้ันๆ ด้วย 

 
แนวทางการปรับปรุงฐานะขององค์การบริหารส่วนตําบล 
เมื่อได้พิจารณาถึงทิศทางในการยุบรวมหน่วยการปกครองท้องถิ่นไทย ข้อพิจารณาใน

ประการต่อมาที่ควรจะให้ความสําคัญก็คือ หลักเกณฑ์ในการยุบรวม จากการศึกษากระบวนการยุบ
รวมซึ่งเป็นแนวโน้มสําคัญในระบบการปกครองท้องถิ่นในหลายประเทศ พบว่า มิได้มีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอนตายตัว ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ กล่าวคือ (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ และสิริพันธ์ 
พลรบ, 2558) 

1. หลักเกณฑ์ในด้านจํานวนประชากร องค์กรปกครองท้องถิ่นควรจะมีขนาดของ
จํานวนประชากรท่ีตนต้องดูแลรับผิดชอบจํานวนหน่ึง ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยจนเกินไป เพราะโดยแนวคิด
แบบจารีตและประสบการณ์ที่ยึดถือกันมานานในการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นจะถือว่า หน่วย
การปกครองท้องถิ่นต้องมีขนาดในแง่ของประชากรที่ใหญ่เพียงพอ แต่ทั้งนี้ ก็ไม่มีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอนว่าจะต้องมีจํานวนเท่าใด แต่จากการพิจารณางานศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอในการจัดตั้งองค์กร
ปกครองท้องถิ่นไทยและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทั้งแนวโน้มที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นของนานาประเทศในเวลานี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทยที่มีขนาด
เล็กที่สุดควรมีประชากรอย่างน้อย 20,000 คนขึ้นไป โดยที่จํานวนประชากรที่ประกอบกันขึ้นเป็น
องค์กรปกครองในขนาดดังกล่าวนี้ ควรจะเรียกว่า “เทศบาล” 

ขณะเดียวกัน องค์กรเทศบาลเมืองก็ควรจะมีขนาดของประชากรเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนที่
ไม่น้อยกว่า 50,000 คน และเกณฑ์ดังกล่าวก็ควรจะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนประชากรไม่น้อยกว่า 
100,000 คน ในกรณีที่จะมีการจัดตั้งเทศบาลนคร 
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2. หลักเกณฑ์ในด้านรายได้ องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเติบโตและเข้มแข็งได้ต้องมี
รายได้เป็นของตนเองที่เพียงพอต่อภารกิจที่ตนต้องรับผิดชอบจัดทํา ดังนั้น การยุบรวมจึงมุ่งกระทํา
ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เพียงพอเข้ากับองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง 
โดยมีหลักเกณฑ์ว่า การประมาณการณ์รายได้ภายหลังการยุบรวมจะต้องสอดคล้องกับภารกิจที่
ได้รับ 

เกณฑ์ที่ใช้การพิจารณาในเรื่องนี้ มักจะแบ่งการพิจารณาออกเป็นสองด้าน กล่าวคือ 
ด้านที่เป็นรายได้ซึ่งท้องถิ่นจัดเก็บเองประการหนึ่ง และรายได้รวมขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ภายหลังจากการรวมเงินอุดหนุน และภาษีที่รัฐบาลกลางจัดเก็บแล้วแบ่งให้อีกประการหนึ่ง 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในส่วนแรกน้ัน องค์กรปกครองท้องถิ่นควรมีรายได้ที่เป็นของ
ท้องถิ่นเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 30-35 ซึ่งเป็นระดับที่พอจะยอมรับได้ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นของ
ประเทศนั้นๆ มีความสามารถที่พอจะพึ่งตนเองได้ทางด้านการคลัง และมีความเป็นอิสระ 
(autonomy) ในระดับหน่ึง อาจกล่าวได้ว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นใดที่มีงบประมาณต่ํา เป็นที่น่า
สงสัยว่าจะอยู่ได้อย่างไร  

3. หลักเกณฑ์ในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ท้องถิ่น ในต่างประเทศมักจะถือ
กันว่า ต้องเป็นองค์กรที่มีความผสมกลมกลืนกับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น การยุบรวมจึงจําเป็นต้อง
พิจารณาถึง “พื้นที่” โดยอยู่บนฐานของลักษณะทางวัฒนธรรมและความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่
สอดคล้องและสามารถผสมกลมกลืนกันได้ มิใช่พิจารณาตามการกําหนดพื้นที่ตามหลัก “การ
ปกครองท้องที่” ควรกล่าวด้วยว่า วัฒนธรรมท้องถิ่นและเอกลักษณ์ท้องถิ่นนี้ (ซึ่งสามารถสร้าง
เครื่องชี้วัดได้ในหลายประการ) นอกจากจะเป็นเกณฑ์พิจารณาประการหนึ่งถึงการกําหนดเขตพื้นที่
ขององค์ปกครองท้องถิ่น รวมทั้งกําหนดว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นใดควรที่ยุบรวมกับองค์กรใดแล้ว 
ยังจะเป็นปัจจัยทางด้านทุนสังคม (Social capital) ที่เกื้อหนุนให้เกิดความร่วมมือกันในระดับ
ท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่ก่อให้ความเช่ือถือ ความไว้วางใจ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรัก
ความหวงแหน และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประชาธิปไตย และส่งเสริมธรรมาภิบาลให้บังเกิดขึ้นในท้องถิ่นในอีกทางหนึ่งด้วย 

เนื่องจากมี อปท. จํานวนมากที่มีขนาดเล็กและมีประชากรจํานวนน้อยเกินไป ทําให้มี
ปัญหาการบริหารและไม่มีรายได้พอเพียงต่อการปฏิบัติภารกิจปัญหาเช่นนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะใน
ประเทศไทย หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ก็เคยมีเทศบาลจํานวนนับหมื่นแห่ง แต่ปัจจุบันควบรวม
เหลือเพียงสามพันกว่าแห่ง สําหรับประเทศไทยในปัจจุบัน มีข้อเสนอชัดเจนให้ควบรวม อบต.ขนาด
เล็กเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการประหยัดจากขนาด การมีพื้นที่
และประชากรขนาดเล็ก หมายถึง ฐานภาษีซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของ   อปท. แทบจะไม่มีเลย ในขณะ
ที่ฝ่ังรายจ่ายเมื่อเทียบกับเกิดต้นทุนในด้านการบริหารงานค่อนข้างสูงเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
ต่อปี ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วขนาด   อปท. หรือรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีประชากร
ในพื้นที่เฉล่ียอยู่ในช่วง 10,000-30,000 คน  
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ในหลักการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นระดับตําบลควรจะมีการยกฐานะ อบต. แต่จะ
เป็นรูปแบบใดต้องจําแนกรายละเอียดและเหตุผลต่างๆ เพื่อหาจุดที่ประชาชนได้ผลประโยชน์มาก
ที่สุด  

หลักเกณฑ์จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล (มาตรา 42/ มาตรา 7และ
มาตรา 9)นั้น  กฎหมายไม่กําหนดเร่ืองประชากรและรายได้เพียงประชาชนเสียงข้างมากให้ความ
เห็นชอบ และ สภา อบต. ให้ความเห็นชอบ ประกอบกับ อําเภอ/จังหวัดพิจารณาความเหมาะสม
และสอดคล้องความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น   

จึงทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล มีขอบเขต 
อํานาจหน้าที่ และการใช้อํานาจเพิ่มมากขึ้นตามกฎหมายที่จัดตั้ง แต่บุคลากรที่สังกัดในองค์การ
บริหารส่วนตําบลที่จัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานมา
ตั้งแต่เริ่มมีกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลและถือว่าเป็นจุดกําเนิดเริ่มแรกของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานควบคู่กับองค์การบริหารส่วนตําบลก็ว่าได้ ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางท่าน
ดํารงตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไม่น้อยกว่า 10 ปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งองค์การบริหารส่วน
ตําบลจนถึงกระทั่งได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล และได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่บัญญัติแนวทางของท้องถิ่นที่เด่นชัด โดยกําหนดให้รัฐต้อง
กระจายอํานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยคํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ ทําให้รัฐต้องเพิ่มบทบาทอํานาจหน้าที่ให้  อปท.  ดําเนินการ
บริหารจัดการแทน เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และทั่วถึง กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องรายงานขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลผ่าน
ความเห็นชอบของอําเภอและจังหวัดตามลําดับมากระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) โดยต้องส่งข้อมูลข่าวสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(1) แบบสํารวจข้อมูลการขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากอําเภอและจังหวัด ตามลําดับ 

(2) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง
เป็นเทศบาลตําบลได้ 

(3) คําบรรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลตาม
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

(4) แผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล โดยต้อง
ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยจะต้องให้นายอําเภอท้องที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบล 
และผู้บริหารท้องถิ่นข้างเคียงที่มีแนวเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลเดิมทั้งหมด เป็นผู้ลง
นามรับรองแนวเขต 

(5) แบบสํารวจความเห็นและรายงานการประชุมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่โดยแท้จริงที่ต้องการยกฐานะและจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบล 
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บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างของ 
อบต. โอนไปเป็นของเทศบาลตําบลและบรรดาข้อบัญญัติ อบต. ที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้ว
คงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 

สําหรับการกํากับดูแล โดยต้องมีระบบการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมินผลงานของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  

แม้ว่า พ.ร.บ. กระจายอํานาจฯ  พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้  อปท. ได้รับเงินอุดหนุนจาก
งบประมาณแผ่นดินมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาษีแบ่ง เพื่อให้  อปท.  สามารถจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวก็มีผลให้  อปท. ต้องพึ่งพา
เงินอุดหนุนมากขึ้น (สัดส่วนเงินอุดหนุนต่อรายได้ของท้องถิ่นเท่ากับร้อยละ 45 โดยประมาณ) ซึ่งถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่า “เป็นโครงสร้างการเงินที่อ่อนแอ” และ “ขาดอิสระ” เนื่องจากงบอุดหนุนเป็นส่ิง
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ  อปท.  นอกจากน้ี การเบิกจ่ายเงินอาจล่าช้าซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ทํางานของท้องถิ่น จึงควรปรับกรอบความคิดและกติกาว่าด้วยการแบ่งรายได้กันใหม่ โดยให้  อปท.  
มีรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเองและภาษีแบ่งหรือภาษีเสริม (Shared taxes or surcharge taxes) ใน
สัดส่วนที่สูงขึ้น และลดสัดส่วนของเงินอุดหนุนลงไปเหลือร้อยละ 10-20 แต่ทั้งนี้ เงินอุดหนุนให้แก่  
อปท.  ยังคงเป็นส่ิงจําเป็น เนื่องจากท้องถิ่นอาจต้องพึ่งเงินอุดหนุนเพื่อรองรับความเส่ียงภัยจาก
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือภัยพิบัติ เป็นต้น และเงินอุดหนุนเป็นกลไกหนึ่งในการปรับให้
เกิดความเสมอภาคระหว่าง  อปท.  ที่มีรายได้มาก กับ  อปท.  ที่มีรายได้น้อยการขยายฐานภาษีของ   
อปท. การเพิ่มรายได้ให้แก่  อปท. ควรกระทําโดยการขยายฐานภาษีและเพ่ิมสัดส่วนของภาษีแบ่งที่
จัดสรรให้แก่  อปท.  ในปัจจุบัน ภาษีสําคัญที่  อปท.  จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงท้องที่ภาษีป้าย และอากรฆ่าสัตว์ นอกจากนี้ก็มีภาษีที่ส่วนราชการจัดเก็บให้และภาษีแบ่ง 
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสุรา และ
ค่าภาคหลวงแร่ การประมง และป่าไม้ซึ่งรวมกันแล้วมีสัดส่วนน้อยกว่าเงินอุดหนุน จึงควรสร้างฐาน
ภาษีใหม่ให้แก่  อปท.  ดังนี้ 

(1) ภาษีทรัพย์สิน (Property tax) แม้ว่า อปท. จะจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ และภาษี
โรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว แต่ภาษีทั้งสองประเภทนั้นก็มิใช่ภาษีทรัพย์สิน เนื่องจากมีข้อยกเว้น
มากมาย และอัตราภาษีประเมินต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเป็นอันมาก ทําให้ในทางปฏิบัติ
เจ้าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างที่ปล่อยทรัพย์สินไว้ว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์ได้รับยกเว้นหรือเสียภาษี
น้อยมาก ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและจัดเก็บได้ต่ํากว่าศักยภาพมาก จากประสบการณ์ของ
หลายๆ ประเทศ ภาษีทรัพย์สินถือเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของ  อปท.   

(2) ภาษีส่ิงแวดล้อม ภาษีส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญในการสร้าง
แรงจูงใจให้ลดการก่อมลพิษและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ก่อมลพิษและผู้บริโภค ในปัจจุบัน มี
งานศึกษาที่เสนอเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมส่ิงแวดล้อมไว้หลายเรื่อง ได้แก่ การเก็บภาษีหรือ
ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เช่น ภาษีบรรจุภัณฑ์และค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ที่จะกลายเป็นของเสีย
อันตรายเม่ือใช้แล้ว การจัดระบบรับคืนซากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว และการเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ
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ทางนํ้าและมลพิษทางอากาศ เป็นต้น  อปท.  จะมีบทบาทสําคัญในการใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เหล่านี้ ควรผลักดันให้ประกาศใช้กฎหมายเหล่านี้ พร้อมทั้งผลักดันกฎหมายภาษี
ส่ิงแวดล้อมตัวอื่นๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ อปท.  มีรายได้และบทบาทมากขึ้นในการ
จัดการส่ิงแวดล้อม 

(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557 การจัดเก็บภาษีเงินได้ทั้งหมด (ประมาณ 600,000 
ล้านบาท) ถือว่าเป็นของรัฐบาลกลาง ประสบการณ์ต่างประเทศชี้ให้เห็นว่ามีหลายประเทศที่ได้
กําหนดให้ภาษีเงินได้เป็นภาษีแบ่ง สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญฯบัญญัติให้กระจายอํานาจแก่ 
อปท.  และถ่ายโอนภารกิจในทุกๆ ด้านให้แก่  อปท.  รวมทั้งเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมและการ
กระจายรายได้ จึงควรกําหนดให้ภาษีเงินได้เป็นภาษีแบ่งให้  อปท.  เพื่อให้  อปท.  มีรายได้พอเพียง
สําหรับการปฎิบัติภารกิจ 

เมื่อพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ การประสานงาน ระหว่างรัฐบาลกลางกับ อปท. ซึ่งเป็น
ปัญหาทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการบริหารจัดการ เนื่องจากประเทศไทยมี อปท. ขนาดเล็กๆ 
กว่า 3,000 แห่ง ที่มีประชากรในพื้นที่ต่ํากว่า 5,000 คน  (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2555) ทําให้การบริหารจัดการไม่เกิดประโยชน์สูงสุด หรือไม่มีการประหยัดต่อขนาด (economy of 
scale) โดยขนาด อปท. ที่เหมาะสมทั่วไปจะต้องมีประชากรในพื้นที่ประมาณ 10,000 คน ดังนั้น 
ควรมีการควบรวม  อปท. ขนาดเล็กๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้องค์กรใหญ่ขึ้น เพื่อให้การจัดบริการ
สาธารณะเกิดความคุ้มค่าในการจัดการ และลดต้นทุนการบริหารจัดการ  

การขับเคล่ือนทิศทางกระจายอํานาจว่า ต้องจํากัดการกระจายอํานาจลงสู่  อปท. ขนาด
เล็ก เพราะข้อเท็จจริงพบว่า หลายแห่งทําอะไรไม่ได้มากนัก ฉะนั้นในอนาคตต้องให้มีหน้าที่เฉพาะ
บางเรื่องที่สามารถดําเนินการได้ และต้องรวมพื้นที่  อปท. ขนาดเล็ก (เทศบาลตําบล-องค์การบริหาร
ส่วนตําบล) เข้ากับเทศบาลขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ทิศทางต่อไปต้องเพิ่มการกระจายอํานาจ
ให้แก่  อปท. ขนาดใหญ่ เช่น การเพิ่มอํานาจให้เทศบาลขนาดใหญ่และขนาดกลางให้มีอํานาจหน้าที่
ในการบริการจัดการเมืองของตนเองได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพิ่มอํานาจให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา การผังเมือง การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติณ ปัจจุบัน อบจ.มีหน้าที่น้อย
มากเม่ือเทียบกับส่ิงที่ควรจะเป็นและเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ฉะนั้นต้องจัดตั้ง ‘จังหวัดปกครอง
ตนเอง’ ให้เป็นหน่วยงานการปกครองท่ีมีพื้นที่เต็มทั้งจังหวัด” และต้องปรับโครงสร้างการปกครอง
ส่วนภูมิภาคให้ทําหน้าที่เพียงสนับสนุนทางวิชาการ กํากับมาตรฐาน และการบังคับใช้กฎหมายแก่  
อปท. สาเหตุการกระจายอํานาจหลายประเทศประสบความสําเร็จ จะต้องมีกระบวนการกํากับ
ตรวจสอบให้ต้องทํา ท้องถิ่นจะละเว้นไม่ทําไม่ได้ แต่ของไทยเป็นแบบสมัครใจ เพราะฉะนั้นใน
อนาคตกลยุทธ์กระจายอํานาจต้องบังคับมากขึ้น  (จรัส สุวรรณมาลา 2557) 
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4. สรุป 
แนวคิดเรื่อง "สภาพลเมือง" นี้เพื่อหวังให้นําศักยภาพของ "ท้องถิ่น" ไปพัฒนาและปฏิรูป

ประเทศ โดยถือเป็นแม่น้ําสายหลักสายหน่ึง เพราะ "องค์กรบริหารท้องถิ่นประกอบไปด้วยสภา
พลเมืองที่มีหลากหลายในพื้นที่" ทั้งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ และที่ได้จัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ "บุคลากร
ท้องถิ่น" ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นสภาพลเมืองที่สําคัญที่มีอยู่แล้วในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การ
ออกแบบโครงสร้างและหน้าที่ที่เหมาะสมขององค์กร "สภาพลเมือง" ตามรัฐธรรมนูญในการ
ตรวจสอบ กํากับ จริยธรรม คุณธรรมฝ่ายการเมืองในพื้นที่ หรือร่วมตัดสินใจ เป็นที่ปรึกษาแก่
ประชาชนในพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ  อาทิเช่น การพัฒนาที่เหมาะสม จึงเป็นส่ิงสําคัญ ไม่
ว่าในมิติใดๆ  ของ "สภาพลเมือง" ที่จะได้รับการจัดตั้งขึ้นมา อาทิ จํานวนความหลากหลายในกลุ่ม 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง กระบวนการคัดสรรหรือเลือกสรร 
อํานาจหน้าที่และภารกิจที่จะได้รับมอบหมาย ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความเชื่อถือศรัทธาและมั่นใจของพี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ 

อย่างไรก็ดี การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี  พ.ศ. 2550 มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทิศทางการ
ปกครองท้องถิ่นของไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง การศึกษานี้ให้ความสําคัญกับองค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.) แนวทางการปรับปรุงฐานะ  อปท.  ด้วยการยกฐานะจาก อบต. ขึ้นเป็นเทศบาลให้ตรา
เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งเป็นเทศบาลตําบลโดยมาตรา 
42 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5  พ.ศ. 2546) บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อาจจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นเป็นเทศบาลได้ โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย” และมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12  พ.ศ. 2546 บัญญัติว่า 
“เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นเทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร  

การยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล ซึ่งมีเงื่อนไขการจัดตั้งประเภทของเทศบาลข้างต้น การยก
ฐานะของเทศบาล จึงขึ้นอยู่กับรายได้ และขนาดของประชากร เป็นหลัก โดยจะต้องแสดงเหตุผล
และความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลผ่านอําเภอและจังหวัดประกอบ การพิจารณาของ
กระทรวงมหาดไทย และเมื่อได้รับการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยให้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลได้ 
โดยทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย  

องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ หากรัฐบาลส่งเสริม
เรื่องการกระจายอํานาจ ส่วนการควบรวม  อปท.  จะทําให้การจัดการท้องถิ่นมีประสิทธิภาพขึ้น 
นอกจากนี้ใน อบต.ที่มิได้ยกฐานะหรือยุบรวม รัฐต้องปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ เช่น กฎระเบียบว่าด้านพัสดุ กฎระเบียบของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ 
ของฝ่ายการเมือง ทั้งฝ่ายบริหารและ ฝ่ายสภา (นิติบัญญัติ)ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อบต. ใน อบต. ที่มีขนาดเหมาะสม อบต. บางกลุ่มสมควรได้รับการยกฐานะเป็น
เทศบาล หรือการควบรวมระหว่าง อบต.ขนาดเล็กด้วยกันแล้วยกฐานะให้เป็นเทศบาล หรือรูปแบบ
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การปกครองพิเศษแต่ทั้งนี้รัฐต้องแข็งแกร่งพอที่จะรับการต่อต้านจากกลุ่มอํานาจเดิมได้ รวมถึง
ผลักดันอํานาจใหม่ให้แข็งแกร่ง และจัดสรรงบประมาณตามความเหล่ือมลํ้าที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิด
ความเสมอภาคและดุลยภาพมากกว่าพื้นฐานทางประวัติศาสตร์จึงควรควบรวม   อปท. เหล่านี้เข้า
ด้วยกัน เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และสามารถนํางบประมาณส่วนนี้มาจัดทําการบริการ
สาธารณะ ซึ่งในส่วนของไทยมีทั้งความซ้ําซ้อนในส่วนของระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น  

การกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นของไทยมีโครงสร้างการบริหารงานแบบคู่ขนาน คือ 
หน่วยงานระดับท้องถิ่นทั้งหมดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งได้รับมอบอํานาจให้ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะ และการจัดลําดับความสําคัญของการใช้งบประมาณ ในขณะเดียวกัน 
ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วไปในหน่วยงานท้องถิ่นดังกล่าว ทําให้
เกิดความซ้ําซ้อนเกิดขึ้น ภายใต้การบริหารแบบคู่ขนานในระดับท้องถิ่น ผลักดันให้ต้นทุนการบริหาร
เพิ่มสูงขึ้น ทําให้การประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นมีปัญหา และทําให้เกิดความ
ไม่ชัดเจนในส่วนของความรับผิดชอบ และเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและความ
รับผิดชอบของการให้บริการระดับท้องถิ่น ดังนั้น การปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ภาครัฐในระดับภูมิภาค รวมถึงปรับโครงสร้างภาครัฐให้มีเอกภาพ จะสามารถช่วยลดต้นทุนและทํา
ให้การประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดีขึ้น  
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6. หนังสือ กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล: กฎหมายว่าด้วยสารบัญญัติและวิธี

พิจารณาความ กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555 จํานวนพิมพ์ 1,000 เล่ม จัด

จําหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

7. ตํารา หลักการวิจัยทางสังคม. กรุงเทพฯ: เจริญดีม่ันคงการพิมพ์, จํานวน 252 หน้า. 

จํานวนพิมพ์ 2,000 เล่ม จัดจําหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย.  

8. ประมวลสาระ ระดับบัณฑิตศึกษา กฎหมายสาธารณสุขและการบังคับใช้  หน่วยท่ี 10  

จํานวน 71 หน้า ในชุดวิชา การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ. นนทบุรี: 

สุโขทัยธรรมาธิราช. 2554 
9. ประมวลสาระ ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ในระดับสากล หน่วยท่ี 2 จํานวน 66 

หน้า ในชุดวิชา เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสําหรับผู้บริหาร

โรงพยาบาล. นนทบุรี: สุโขทัยธรรมาธิราช. 2556 
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