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แนวทางการปกครองท้องถิ่นระดับเขตของกรุงเทพมหานคร 
ภายใต้แนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเอง* 

District Administration Concept of Bangkok Metropolitan Administration 
Under The Local Self-Government Idea 

ณพงศ์ มาลหีอม** 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) แนวทางการกระจายอ านาจในการจัดการตนเอง และ        

การปกครองในระดับเขตของกรุงเทพมหานครตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 และ (2) ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา
อุปสรรค และโอกาสในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยการปกครองระดับเขตในปัจจุบันพัฒนาไปสู่การเป็น
หน่วยการปกครองท้องถิ่น ใช้การศึกษาจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดียวที่ ไม่ มีการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทับซ้อนตลอดอาณาเขต ก่อตั้งตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2528 โดยกฎหมายได้ก าหนดอ านาจ
ของกรุงเทพมหานครไว้อย่างกว้างขว้างทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยตรงและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนที่ได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนความสามารถในการก าหนดนโยบาย สิทธิในการ
เลือกตั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติของประชาชนในพ้ืนที ่ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
มี   ส่วนร่วม แต่เมื่อเวลาผ่านไปกรุงเทพมหานครกลายเป็นมหานครที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรวดเร็ว น าพาผู้คนจ านวนมหาศาลจากทั่วประเทศเข้าอยู่อาศัยมหานครแห่งนี้ กรุงเทพมหานครจึง
ต้องรองรับความเจริญและปัญหาต่าง ๆ ไว้อย่างมาก จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นที่มาในการศึกษา
โครงสร้างการบริหารของกรุงเทพมหานครที่เหมาะสมโดยเฉพาะในระดับเขต เพ่ือพิจารณาว่า โครงสร้างใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารมหานครหรือไม่ ประกอบกับพิจารณาต่อไปว่ากรุงเทพมหานครมี
กลไกและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไร ตามแนวทางการกระจายอ านาจตลอดจนเจตนารมณ์
และความต้องการของประชาชนที่ไดบ้ัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ค าส าคัญ : การบริหารราชส่วนท้องถิ่น, การกระจายอ านาจ, กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 
* บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการปกครองท้องถิ่นระดับเขตของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเอง 

** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 การเป็นศูนย์กลางความเจริญท าให้กรุงเทพมหานครต้องรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพ้ืนที่ต่อจ านวนประชากรแล้วพบว่า กรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรที่หนาแน่น
เกินห้าหมื่นคนถึง 45 เขต จากทั้งหมด 50 เขต (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร , 2563)  
ซึ่งเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ประชากรที่สามารถจัดตั้ง “เทศบาลนคร” ได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช 2496 มาตรา 11 อีกท้ังยังมีจ านวนประชากรแฝงที่มากกว่าหลายเท่า จึงนับว่าเป็นความท้าทาย 
อย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณะให้มีคุณภาพทั่วถึง ท่ามกลางความเจริญเติบโตของสังคมระดับมหานคร 
โดยจะพิจารณาลักษณะของกรุงเทพมหานครใน 2 ประเด็น  

(1) กลไกระดับมหานครมีโครงสร้างรวมศูนย์อ านาจมากกว่ากระจายอ านาจหรือไม ่ 
โครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มีลักษณะการรวมศูนย์อ านาจมากกว่าการ

กระจายอ านาจหรือไม่ การรวมอ านาจท าให้การตัดสินใจด าเนินนโยบายต้องรอการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต  
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหลัก โดยการมอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้อ านวยการส านัก และ
ผู้อ านวยการเขตเป็นไปอย่างทั่วถึงหรือไม่ ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, 2550 
และ 2560 ได้วางหลักการบริหารราชการท้องถิ่นที่ส าคัญไว้ว่า รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักการแห่งการปกครองตนเองมาโดยตลอด   

(2) กลไกระดับส านักงานเขตขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม ่
ส านักงานเขตเป็นส่วนราชการในพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เหมาะสมที่จะจัดท าบริการ

สาธารณะได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ซึ่งการจัดระเบียบโครงสร้างบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั้น มีความสามารถในการจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
หรือไม่ ตลอดจนได้เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานอย่างเพียงพอหรือไม่ ที่ผ่านมานั้น
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ านวยเขตกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้ผู้อ านวยการเขตมี
ฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีสถานะเป็นข้าราชการประจ ามาจากการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่บริหารราชการในเขต ตลอดจนบังคับบัญชาข้าราชการ 
และลูกจ้างภายในส านักงานเขต ทั้งนี้ ในด้านการบริหารราชการ “เขต” จึงมีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างระดับ 
“อ าเภอ” ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนั้น การบริหารราชการของผู้อ านวยการเขตจึงต้อง
รับผิดชอบในการบริหารงานต่อผู้บังคับบัญชามากกกว่าประชาชนในพ้ืนทีต่ามโครงสร้างการบริหารหรือไม ่   

จากลักษณะดังกลาวข้างต้น จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการกระจายอ านาจในการจัดการตนเอง และการปกครองในระดับเขตของ

กรุงเทพมหานครตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 

2. เพ่ือศึกษา ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และโอกาส ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยการ
ปกครองระดับเขตในปัจจุบันพัฒนาไปสู่การเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูล

เอกสาร ประกอบด้วยกฎหมาย เอกสารวิชาการ งานวิจัย หนังสือ รายงานการประชุม เอกสารการสัมมนาที่
เกี่ยวข้องกับจัดการตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการกระจายอ านาจ และเอกสารด้านรูปแบบ
การบริหารจัดการเขตของกรุงเทพมหานคร จากนั้นน าข้อมูลมาบรรยายหาความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี 
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุป และข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
ประเด็นแรก แนวทางการกระจายอ านาจในการจัดการตนเอง และการปกครองในระดับเขตของ

กรุงเทพมหานคร สอดคล้องตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 

1) แนวทางการกระจายอ านาจในการจัดการตนเอง กับเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการกระจายอ านาจ และ
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะท าให้ฝ่ายบริหารทราบถึงความต้องการของประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย จะส่งผลดีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด โดยไม่เกิดปัญหาข้อร้องเรียนในภายหลัง ซึ่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ   
อาจน ามาซึ่งการต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข ในหลายครั้งต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขจ านวนมากกว่า
งบประมาณลงทุนที่ใช้ลงทุนหรือด าเนินการไป กลับเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมากยิ่งขึ้น  

แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในสังคมไทยมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 นับได้ว่าเป็นฉบับแรกที่ได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้โดยตรง โดยหลักการบัญญัติให้ราชการส่วนกลางจ าเป็นต้องมีการกระจาย
อ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีที่มาจากหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (ปธาน สุวรรณ
มงคล, 2558, หน้า 61) และพัฒนาไปสู่กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสาระส าคัญได้ก าหนดให้รัฐต้องมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นสามารถที่จะพ่ึงพา
ตนเองได้ มีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการภายในท้องถิ่นของตนเองอย่างมีอิสระ ส่งผลให้
ประชาชนมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น แต่ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิก
โดยคณะรัฐประหาร ต่อเนื่องมาสู่รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 ก็สะดุดหยุดลงจากการท ารัฐประหารอีก
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 โดยสาระส าคัญ ยังคง
ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกฎหมายบัญญัติ เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้
มีการยกเลิกไป 

ทั้งนี้ในการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 3 ฉบับ ได้แก่ พุทธศักราช 2540, 2550 และ 
2560 เพ่ือต้องการทราบถึงแนวทางการกระจายอ านาจในการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า มีความเปลี่ยนแปลง
อย่างไร พบประเด็นดังต่อไปนี้ 

 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 
 ส่วนที่ 10 

แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
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มาตรา 76 รัฐต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการก าหนดนโยบาย 
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ท า ง ก า ร เ มื อ ง       
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง รวมทั้งการ
ต ร ว จสอบกา ร ใ ช้ อ า น า จ รั ฐ       
ทุกระดับ 

มาตรา 87 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม
ของประชาชนดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
สังคมรวมทั้งการจัดท าบริการ
สาธารณะ 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุก
ระดับ  ในรูปแบบองค์กรทาง
วิชาชีพหรือตามสาขา อาชีพที่
หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

มาตรา 78  รั ฐ พึ งส่ ง เสริ มให้
ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความ
เข้ า ใจที่ ถู กต้ อ ง เกี่ ย วกั บการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมี ส่ วนร่ วมในการ พัฒนา
ประเทศด้านต่าง ๆ การจัดท า
บริการสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น การตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวม
ตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง 
และการ อ่ืนใดบรรดาที่ อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 

ส าหรับบทบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนตามเจตนารมณ์ในการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสามฉบับมีความครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น แต่
เมื่อพิจารณาแล้ว ปรากฎว่ารัฐธรรมนูญฯ ฉบับพุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดรายละเอียดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ชัดเจนสุด โดยแยกออกมาเป็น “ส่วนที่ 10 นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ” ตามมาตรา 87 บทบัญญัติได้
ชี้ให้เห็นถึงทิศทางการกระจายอ านาจและการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ส่วนรัฐธรรมนูญฯ ฉบับพุทธศักราช 2540 ไม่ได้มีการก าหนดหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
เหมือนอย่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับพุทธศักราช 2550 แต่ก็ได้มีการก าหนดบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนตามมาตรา 
76 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนา รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มีการประกัน
สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างกระฉับแต่มีความครอบคลุมในทุก ๆ ด้านเช่นกัน ซึ่งเป็นรากฐานที่
ส าคัญของระบอบประชาธิปไตยและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า รัฐธรรมนูญฯ ฉบับพุทธศักราช 2560 ได้มีการบัญญัติเก่ียวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ในหลายมาตรา แต่มีลักษณะที่กระจายอยู่ตามมาตราต่าง ๆ ได้แก่ รัฐจะต้องด าเนินนโยบาย
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามมาตรา 78 ทั้งการก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนเป็นหลัก ในมาตรา 282 วรรคสอง การก าหนดให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 287 การให้
ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยมิได้ก าหนดจ านวนผู้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องเป็นจ านวน
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แน่นอน มาตรา 285 และการให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อกันถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยไม่
ก าหนดจ านวนผู้เข้าชื่อไว้  

(2) กระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 
 ส่วนที่ ๓ 

แนวนโยบาย 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

มาตรา 78 รัฐต้องกระจายอ านาจ
ให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจ
ในกิจการท้องถิ่นได้ เอง พัฒนา
เศรษฐกิ จท้ อ งถิ่ น และระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและ
เท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข น า ด ใ ห ญ่  โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง
เจตนารมณ์ของประชาชนใน
จังหวัดนั้น 

มาตรา 78 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้ านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
(๓) กระจายอ านาจให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้
เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและ
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้าง 

มาตรา 76  วรรคแรก  รั ฐ พึ ง
พัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของ
รั ฐ อ ย่ า ง อ่ื น  ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  โ ดยหน่ วยง านของรั ฐต้ อ ง
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

 ส่วนที่ ๓ 
แนวนโยบาย 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 พ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่น    
ให้ทั่ วถึ งและเท่ า เทียมกันทั่ ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มี
ความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น ขนาด ใหญ่  โ ด ย
ค า นึ ง ถึ ง เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง
ประชาชนในจังหวัดนั้น 

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่
เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้ าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากตารางข้างต้นจะสังเกตได้ว่ารัฐธรรมนูญฯ ฉบับพุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ
พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดทิศทางของการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ชัดเจน โดยได้บัญญัติว่า ถ้าพ้ืนที่จังหวัดใดมีความพร้อม สามารถพัฒนาจังหวัดที่ให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนของจังหวัดนั้น ๆ กล่าวคือ คืนอ านาจจากรัฐ
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ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ประชาชนได้ตัดสินใจในการบริหารภาษีท้องถิ่นและจัดท ากิจการสาธารณะของ
พ้ืนที่ตน ซึ่งรัฐธรรมนูญได้วางหลักไว้ ดังที่มีการเตรียมการรองรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในทุกจังหวัดแล้ว แตร่ัฐธรรมนูญฯ ฉบับพุทธศักราช 2560 มิได้
บัญญัติถึงทิศทางในการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร อีกทั้งยัง
ไม่ปรากฏข้อความว่า “การกระจายอ านาจ” บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่กลับไปให้ความส าคัญที่การท างาน
แบบบูรณาการระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นมากกว่า ดังนั้น ในมุมมอง
ของการกระจายอ านาจรัฐกลับเป็นการสร้างความไม่ชัดเจนในทิศทางการกระจายอ านาจเพ่ิมมากขึ้น 

(3) วิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 
หมวด 9 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 282 ภายใต้บังคับมาตรา 
1  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง 

มาตรา 281 ภายใต้บังคับมาตรา 
1  รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 

มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 
1  ให้มีการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครอง 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 
หมวด 9 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตน เ อ ง ต าม เ จตนา ร มณ์ ขอ ง
ประชาชนในท้องถิ่น  
มาตรา 283 ท้องถิ่นใดมีลักษณะ
ที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิ
ได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
     การก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ต้องท าเท่าที่จ าเป็น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้อง
เป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
ป ร ะ โ ย ชน์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น
ส่วนรวม... 

หลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ห ลั ก ใ น ก า ร จั ด ท า บ ริ ก า ร
สาธารณะและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสิน ใจแก้ ไขปัญหาใน พ้ืนที่
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครอง
ตนเองได้  ย่อมมีสิทธิจัดตั้งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

ตน เ อ งต าม เ จต นา รม ณ์ ขอ ง
ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ตาม
วิธีการและรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและความสามารถในการ
ปกครองตนเองในด้านรายได้ 
จ านวนและความหนาแน่นของ
ป ร ะ ช า ก ร  แ ล ะ พ้ื น ที่ ที่ ต้ อ ง
รับผิดชอบ ประกอบกัน 

เมื่อพิจารณาหลักการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้ก าหนดความมุ่งหมายของ
หมวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ภายใต้หลักการของการเป็นรัฐเดี่ยวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดนี้บัญญัติขึ้นเพ่ือให้สามารถจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างไม่ขัด
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กับหลักความมั่นคงแห่งรัฐ โดยก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง 
มีความโปร่งใสและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ก าหนดกลไกให้ประชาชนเสนอความต้องการและ
ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ พร้อมทั้งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอ านาจในการให้บริการประชาชนและจัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ มีรายได้เป็นของตนเอง และมี
อิสระในการบริหารงานต่าง ๆ โดยจะต้องรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งก าหนดให้การ
บริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม “ระบบคุณธรรม” ซึ่งได้เพ่ิมเติมรายละเอียด
มากกว่ารัฐธรรมนูญฯ ฉบับปี 2540 และฉบับปี 2550  

แต่ที่น่าสังเกตคือ ไมป่รากฎค าว่า “การกระจายอ านาจ” ซึ่งจากเดิมเคยมีตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ได้บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองโดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ใน
รัฐธรรมนูญ 2560 หลักความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
กระท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 249 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองใน
ด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน” 

จึงเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยมุ่งไปที่ความสามารถด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากรเป็นส าคัญ            
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบการปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด ดังนั้น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นถึงหลักความสามารถในด้าน
รายได้ก็จะท าให้หลักความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองขาดหายไปด้วยตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ตามท่ีได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน 

2) การปกครองท้องถิ่นในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร กับเจตนารมณ์และความต้องการของ
ประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

การปกครองท้องถิ่นในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2528 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562            
ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) 
พุทธศักราช 2562” หรือการแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับปีพุทธศักราช 2528 
โดยการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ด าเนินการโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ผ่านมติเห็นชอบจาก สนช. (iLaw, 2561)   
โดยมีประเด็นส าคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มาตรา 71 เดิม ก าหนดไว้ว่า ให้มีสมาชิก
สภาเขต (ส.ข.) จ านวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน และหากมีประชากรจ านวนมากกว่า 100,000 คน ให้เพ่ิม
จ านวน ส.ข. เขตละ 1 คน และหากมีเศษ 50,000 คน ขึ้นไปให้เพ่ิมจ านวน ส.ข. อีก 1 คน ซึ่งในการแก้ไข
กฎหมายใหม่ยังไม่ได้มกีารแก้ไขหลักเกณฑ์และระบบการเลือกตั้ง ส.ข. เดิมแต่อย่างใด แต่มีข้อเท็จจริงที่ส าคัญ
คือ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2562 
ได้บัญญัตวิ่า “ให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผล
ใช้บังคับ มิให้น ามาตรา 71 - 76 และมาตรา 78 - 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2528 มาใช้บังคับ” กล่าวคือ นับตั้งแต่ที่กฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศใช้     
ยังไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ข. จนกว่าจะแก้ไขกฎหมายนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศให้แล้วเสร็จ และจนกระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่า จะมีหน่วยงานหรือองค์กรใดเป็นผู้
พิจารณาก าหนดว่า เมื่อใดจะมีการจัดการเลือกตั้ง ส.ข. อีกหรือไม่ ประกอบกับที่ผ่านมาผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ส.ข. มีจ านวนน้อยลง เหลือเพียงช่องทางการประสานงานผ่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เพียงเท่านั้น 
ซึ่งกลายเป็นช่องทางหลักช่องทางเดียวของประชาชนในการสื่อสารกับเขตและกรุงเทพมหานคร และท าให้
อนาคตของ ส.ข. ไม่มีความแน่นอน 

อีกท้ังก่อนการประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว เคยมีการเสนอแนวทางเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 
โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) ได้มีการเสนอรายงาน เรื่อง “การบริหารราชการกรุงเทพมหานครและร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....” ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมีข้อ
สรุปว่า “...เห็นว่า ส.ข. เป็นผู้ที่ยึดโยงกับนักการเมืองเพราะสังกัดพรรคการเมือง การดูแลประชาชนก็อาจจะ
ไม่ทั่วถึงทั้งหมด และการเลือกตั้ง ส.ข. ที่ผ่านมา ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีน้อยมาก อีกทั้งมีความไม่ถูกต้องใน
หลักการขัดกันแห่งผลประโยชน์เนื่องจากกฎหมายเดิมระบุให้ ส.ข. มีอ านาจในการจัดสรรงบพัฒนาเขต ทั้งที่ 
ส.ข. นั้น มีความเกี่ยวข้องกับ ส.ก. ซึ่ง ส.ก. เป็นผู้พิจารณางบประมาณจึงเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ
หากไม่มี ส.ข. ก็ไม่กระทบต่อกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล เพราะมี ส.ก. ท าหน้าที่อยู่แล้ว แต่ยังคงการมีส่วนร่วม
จากประชาชนโดยให้มี “ประชาคมเขต” มาช่วยให้ค าปรึกษาผู้อ านวยการเขตแทน ส.ข. โดยมาจากการเลือก
กันเองของคนในกลุ่มต่าง ๆ...” (ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559) จากแนวทางของคณะกรรมาธิการ สปท. จะเห็น
ได้ว่า มีเจตจ านงคไ์ม่ให้มี ส.ข. เพราะพิจารณาแล้วมีบทบาทซ้ าซ้อนกับ ส.ก. ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ไม่สามารถน ามา
เทียบบทบาทหน้าที่กันได้ เนื่องจากทั้งสองต าแหน่งมีบทบาทที่แตกต่างกัน ประการแรก ส.ก. ท าหน้าที่
ตรวจสอบกรุงเทพมหานครระดับบนในภาพรวม และเป็นผู้แทนของประชาชนแต่ละเขตพ้ืนที่  มีหน้าที่เป็นฝ่าย
นิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครในการพิจารณากฎหมายท้องถิ่นต่าง  ๆ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารไปใช้ในการ
บริหารงาน และมีอ านาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหารในการท างาน ตลอดจนการพิจารณางบประมาณระดับ
มหานคร ประการที่สอง ส.ข. นั้น มีบทบาทส าคัญในระดับเขต มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด          
เป็นตัวแทนของประชาชนในการท างานเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาเขต สอดส่องดูแลการท างานของ
ผู้อ านวยการเขตที่เป็นข้าราชการประจ า ส.ข. จึงมีความเชื่อมโยงกับชุมชนต่าง ๆ เป็นตัวแทนของประชาชน 
ตามแนวคิดการกระจายอ านาจที่ได้วางรากฐานไว้ให้เขตมีโอกาสได้พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถจัดการเขตตนเองได้ แต่ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมี โครงสร้างการบริหารแบบรวมอ านาจ 
กล่าวคือ เป็นการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบ แต่ด้วยความเจริญเติ บโตของ
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน โครงสร้างแบบรวมศูนย์การสั่งการไว้ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงไม่อาจ
ตอบสนองต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ และโครงสร้างของกรุงเทพมหานครนั้นมีกลไก
การบริหารราชการขนาดใหญ่ โดยกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานระดับส านัก จ านวน 17 ส านัก แต่ละส านักจัด
โครงสร้างแบบเดียวกับส่วนราชการขนาดกรมของการบริหารราชการส่วนกลาง และจ านวนเขตที่มีลักษณะ
คล้าย “อ าเภอ” ทั้งหมด 50 เขต ทั้งยังไม่นับรวมจ านวนประชากรที่มากกว่าหลายเท่า ตลอดจนความเจริญที่
เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ ท าให้ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งเพียงคนเดียวและคณะผู้บริหารคณะเดียว อาจไม่
สามารถบริหารจัดท าบริการสาธารณะไดอ้ย่างทั่วถึงได ้ 
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ประเด็นทีส่อง การสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยการปกครองระดับเขตในปัจจุบันพัฒนาไปสู่การเป็น
หน่วยการปกครองท้องถิน่: ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และโอกาส 

เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ
ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้อง
รับผิดชอบประกอบกัน นั้น และเมื่อพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2528 แล้วจะพบว่าโครงสร้างของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบันไม่สามารถเอ้ืออ านวยหรือตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากโครงสร้างของ
กรุงเทพมหานครเป็นการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในระดับเดียว ช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ หากมีการปรับปรุงโครงสร้าง
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องและตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองท้องถิ่นมากที่สุดก็จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
รัฐธรรมนูญได้วางหลักการไว้ ดังนั้น ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครจึงเป็นสิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาอีกครั้ง 
โดยเฉพาะแนวความคิดที่จะจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับบน และระดับล่าง (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์และคณะ, 2546, หน้า 20) เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหาร
ราชการของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
 1) การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2 ระดับ 

แนวความคิดในการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ระดับนั้นได้รับ
อิทธิพลจากแนวความคิดและรูปแบบการบริหารมหานครในต่างประเทศ เช่น มหานครปารีสในประเทศ
ฝรั่งเศส มหานครโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น มหานครลอนดอนในประเทศอังกฤษ ฯลฯ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ออกเป็น 2 ระดับ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลทางมหาชน ได้แก่ โครงสร้างระดับบนให้กรุงเทพมหานครมีบริหารราชการภายในพ้ืนที่เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครทั้งหมดครอบคลุมทุกเขต ส่วนระดับล่าง คือ เขต ให้ใช้อ านาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็น
เขตบริหารของท้องถิ่นตนมีฐานะเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของกรุงเทพมหานคร
เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ซึ่งทั้งสององค์กรมีสถานะเท่าเทียมกัน โดยการจัดให้เขต
เป็นองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีฐานะเท่าเทียมกับกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เขตมีลักษณะที่เป็น
อิสระจากกรุงเทพมหานคร สามารถที่จะจัดการได้โดยล า พัง เนื่องจากเขตเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด หากมีอิสระในการตัดสินใจหรือวางแผนงานต่าง ๆ ภายในเขตของตนเองโดยไม่ต้องรอการ
มอบอ านาจหรือใช้อ านาจแทนกรุงเทพมหานคร เขตก็สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากรูปแบบและแนวคิดข้างต้น หากน าร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. 
(ฉบับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย) (ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และคณะ, 2558, หน้า 50 – 112) มาใช้
ประกอบเป็นฐานการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างการปกครองระดับมหานครของกรุงเทพมหานครและ
ส านักงานเขต โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550  ได้เคย
ศึกษาและได้เตรียมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้น เพ่ือการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครอง
ตนเอง ผู้วิจัยจึงได้น ามาศึกษาต่อยอดเพ่ือที่จะปรับใช้กับโครงสร้างของกรุงเทพมหานครตามแนวทางการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน โดยสามารถออกแบบแนวคิดการจัดโครงสร้าง
ของกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ระดับได้แก่  
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1.1) แนวทางการปกครองท้องถิ่นระดับบน  
ประกอบไปด้วยสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภาพลเมือง

พลเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถพิจารณาถึงโครงสร้างดังกล่าวได้ดังนี้  (1) สภากรุงเทพมหานคร สมาชิก
สภามาจากเลือกตั้งโดยตรงและลับของประชาชน  (2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากเลือกตั้งโดยตรง
และลับของประชาชน และ (3) สภาพลเมืองพลเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างน้อยประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคประชาสังคม ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนเขต ตัวแทนกลุ่มอาชีพและ
วิชาชีพต่าง ๆ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการการได้มาซึ่งตัวแทนนั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดโดยข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร มีโดยวัตถุประสงค์ก็เพ่ือเข้าไปมีบทบาทในการสะท้อนปัญหาหรือความคิดเห็นต่าง ๆ ให้ฝ่าย
บริหารได้รับรู้ สะท้อนปัญหา และร่วมพัฒนาจัดท านโยบายหรือแผนงานของกรุงเทพมหานคร  

ในส่วนของอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเขตและระหว่างเขต ในส่วนที่เห็นว่ามีความจ าเป็นเพราะเป็นกิจการ
ขนาดใหญ่ที่กระทบต่อพ้ืนที่และหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวมของกรุงเทพมหานคร กิจการที่ต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ที่เกี่ยวข้องกับหลายเขต และกิจการที่เขตไม่อาจจัดท าขึ้นหรือไม่สามารถให้บริการทั่วถึง หรือกิจการที่
จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร เช่น การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การแพทย์และการสาธารณสุข การศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป งานโยธาขนาดใหญ่ที่
เกี่ยวเนื่องกับหลายเขตพ้ืนที่ ฯลฯ (สถาบันพระปกเกล้า, 2551, หน้า 7) 

1.2) แนวทางการปกครองท้องถิ่นระดับล่าง  
  โครงสร้างสามารถแยกพิจารณาออกเป็นสองส่วนคือ เขตและสภาเขต ดังนี้ 
  ส่วนแรกที่เก่ียวข้องกับเขต พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 
2528 ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตมีผู้อ านวยเขตท าหน้าที่ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขตตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการเขต และหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย จะเห็นได้ว่า
โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการของส านักงานเขต จะมีผู้อ านวยการเขตท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดภายในเขต โดยหากเทียบเคียงการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็คืออ าเภอในจังหวัด หากจัด
โครงสร้างเขตตามแนวคิดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครสองระดับ เขตจะมีฐานะเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเป็นนิติบุคคล แต่จากอ าเภอที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล ส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับสภาเขต 
พระราชบัญญัติฯ มาตรา 71 ได้ก าหนดให้ในเขตหนึ่ง ๆ ให้มีสภาเขต โดยสภาเขตประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งมีจ านวนอย่างน้อยเขตละเจ็ดคน   
  ความสัมพันธ์กันระหว่างส านักงานเขตและสมาชิกสภาเขต เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานครฯ ก าหนดให้มีการประสานร่วมมือกันระหว่างผู้อ านวยการเขตและสมาชิก
สภาเขต ให้สภาเขตท าหน้าที่เป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้อ านวยการเขตรับรู้ เพ่ือใช้เป็นฐานใน
การวางแผนที่จะพัฒนาพ้ืนที่เขตในอนาคต เช่น ให้สภาเขตท าหน้าที่ในการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าแผนพัฒนาเขตต่อผู้อ านวยการเขต หรือการให้ค าแนะน าแก่ผู้อ านวยการเขตในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงานภายในส านักงานเขตเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก็ดี การท าหน้าที่ของสภาเขตที่
ผ่านมาซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและสมาชิกสภาเขตก็เป็นบุคคลในพ้ืนที่ที่ลงรับสมัครเลือกตั้ง 
อาจจะสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ภายในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ แต่ เมื่อมีการเสนอแนะปัญหาต่าง ๆ                  
ต่อผู้อ านวยการเขตไปแล้ว ผู้อ านวยการเขตอาจด าเนินการหรือไม่ด าเนินการก็ได้ ในกรณีนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการที่
พ้ืนที่เขตเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ผู้อ านวยการเขตมีหน้าที่บริหารราชการภายในพ้ืนที่เขต และมี
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ฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีการหมดวาระเหมือนสมาชิกสภาเขต ผู้อ านวยการเขตจึงไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อต าแหน่งกับประชาชนโดยตรง แต่กลับผิดชอบต่อผู้บั งคับบัญชา คือ  ผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นส าคัญ ดังนั้น หากมีการจัดโครงสร้างของเขตและสภาเขต ให้
มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่โดยมีโครงสร้างให้ประชาชนได้มีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหาร
กิจการต่าง ๆ ภายในเขต หรือร่วมคิดร่วมสร้างนโยบายทีส่ามารถน าไปใช้พัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก็จะส่งผล
ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้มีหน่วยงานหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและท า
หน้าที่บริหารงานบริการประชาชนโดยเฉพาะแล้ว ก็จะลดภาระงานของผู้อ านวยการเขตให้ท าหน้าที่เป็นผู้
บริหารงานของเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน ดังนี้ 

(1) สมาชิกสภาเขต มาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น โดยวิธีการออก
เสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  

(2) นายกเขต โดยมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและลับจากประชาชนในพื้นท่ีเขตนั้น ๆ และ 
(3) สภาพลเมืองเขต ก าหนดให้มีที่มาเช่นเดียวกันกับสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร โดยให้มี

อ านาจหน้าที่เฉพาะในเขตนั้น ๆ โดยมีลักษณะคล้ายกับประชาคมเขตในปัจจุบัน แต่จะมีที่มาจากประชาชน
กลุ่ม ๆ ที่หลากหลายและบทบาทหน้าที่มากขึ้น 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
ประเด็นแรก แนวทางการกระจายอ านาจในการจัดการตนเอง และการปกครองในระดับเขตของ

กรุงเทพมหานคร สอดคล้องตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560  

รัฐธรรมนูญฯ 2540 และรัฐธรรมนูญฯ 2550 ได้ก าหนดทิศทางของการกระจายอ านาจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น แต่รัฐธรรมนูญฯ 2560 มิได้บัญญัติถึงทิศทางในการกระจายอ านาจไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร อีกทั้งยังไม่ปรากฏถ้อยค าว่า “การกระจายอ านาจ” 
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 2560 แต่อย่างใด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ 
2540 ที่ได้บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองโดย
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ในรัฐธรรมนูญฯ 2560 หลักความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
ตนเองนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกระท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในมาตรา 249 วรรคสอง   
ที่บัญญัติว่า “การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และ
พ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน” 

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฯ 2560 ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมุ่งไปที่ความสามารถด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากรเป็นส าคัญ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
ระบบการปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงทางจัดเก็บรายได้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด การจัดสรรรายได้ยังคงต้องยึดโยงกับการบริหารราชการส่วนกลางและการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนั้น การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นถึงหลักความสามารถในด้าน
รายได้ก็จะท าให้หลักความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองขาดหายไปด้วย  

นอกจากนี ้มาตรา 250 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฯ 2560 ที่บัญญัติว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนใน
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ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งการบัญญัติถ้อยค าในลักษณะดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้นั้น รัฐจะต้องเป็นผู้ก าหนด
หน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียก่อน จึงเป็นการจ ากัดขอบเขตอ านาจและความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น หากก าหนดให้รัฐเป็นผู้ก าหนดหน้าที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ  

ทั้งนี้ ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานครตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญนั้น 
หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2528 จะพบว่าเป็น
ลักษณะของหลักประชาธิปไตยทางอ้อมเท่านั้น เช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯลฯ ผู้วิจัยเห็นว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีอยู่แต่เฉพาะเรื่องหน้าที่พลเมือง ช่องทางที่จะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ที่ได้ก าหนดไว้จึง
ยังมีไม่เพียงพอต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พุทธศักราช 2528 ฉบับที่ 6 พุทธศักราช2562 ก็มิได้มีการแก้ไข หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ 
พุทธศักราช 2560 แต่ประการใด  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 2560 ในหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
เห็นว่ารัฐธรรมนูญได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างไปจากที่เคยบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 2540 และรัฐธรรมนูญฯ 2550 โดยรัฐธรรมนูญฯ 2560 ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการก าหนด
ทิศทางของการกระจายอ านาจไปจากเดิมมาก 

ประเด็นที่สอง การสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยการปกครองระดับเขตในปัจจุบันพัฒนาไปสู่การเป็น
หน่วยการปกครองท้องถิ่น: ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และโอกาส  

การเสนอโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับบน 
และระดับล่าง โดยที่โครงสร้างระดับบนจะท าหน้าที่ในการวางแผนและการให้บริการหลักในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร การให้บริการสาธารณะขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทั้งพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เช่น ในเรื่องของการขนส่งมวลชน การจราจร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี
ลักษณะคล้ายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในปัจจุบัน ในส่วนโครงสร้างระดับล่างมีเขต ท าหน้าที่เป็นหน่วย
บริหารท้องถิ่น โดยให้บริการแก่ประชาชน และปฏิบัติงานประจ าท้องถิ่น ทั้งนี้โครงสร้างทั้งระดับบนและ
โครงสร้างระดับล่างมีความสัมพันธ์กันตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย  
 ดังนั้น แนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 
ระดับ เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากท่ีสุด โดยโครงสร้างระดับบนจะประกอบไปด้วย สภากรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ส่วนโครงสร้างในระดับล่างประกอบไปด้วย
สภาเขต นายกเขต และสภาพลเมืองเขต โดยประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างการบริหารมหานครจาก
ต่างประเทศ ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. …. (ฉบับคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย) ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจในระดับจังหวัด เมื่อน ามาวิเคราะห์รวมกันแล้วจึง
สามารถจัดโครงสร้างดังกล่าวเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
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โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานคร 

(เลือกตั้งโดยตรงและลับ) 
ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้งตรงและลับ) 

สภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
(ตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ) 

 
โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

เขต 
จ านวน 50 เขต 

สภาเขต 
(เลือกตั้งตรงและลับ) 

นายกเขต 
(เลือกตั้งตรงและลับ) 

สภาพลเมืองเขต 
(ตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ) 

 

การก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีการจัดโครงสร้างแบบข้างต้น เป็นข้อดีของการจัดระเบียบบริหาร
ราชการเนื่องจากจะท าให้การบริหารงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครสามารถที่จะจัดท าบริการสาธารณะได้
อย่างเต็มที่ มีอิสระ รวดเร็ว ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนในท้องถิ่นและส่วนร่วม โดยเปลี่ยนจาก “เขต” เป็น 
“เขตปกครองท้องถิ่น” ให้มีการแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็นหลาย ๆ เขต กล่าวคือจะมีทั้งหมด 50 เขต 
เช่นในปัจจุบันหรือมากกว่าน้อยกว่าก็ย่อมได้ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยในแต่ละเขตให้มี
ผู้อ านวยการเขตที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเรียกว่า “นายกเขต” และมีสภาเขต มี “สมาชิก
สภาเขต” มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในโครงสร้างระดับล่างก็จะมีสภาพลเมือง
เขต โดยให้มีที่มาเช่นเดียวกันกับสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่บูรณาการร่วมกันระหว่างนายกเขต
และสมาชิกสภาเขต 

ข้อเสนอแนะ 
สภาพลเมืองเขตเป็นตัวแทนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเป็นโครงสร้างการบริหาร

ราชการระดับเขตท่ีเปิดช่องประชาธิปไตยทางตรงให้ประชาชนสามารถท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารพ้ืนที่
หรือชุมชนของตนเองได ้เมื่อโครงสร้างก าหนดให้มีช่องทางของประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้
เข้ามาท าหน้าที่สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเขต และเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ได้ อย่างไรก็ตาม
แนวทางการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครที่ได้เสนอ โดยมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ระดับ ดังที่   
ได้กล่าวมานั้น ต้องอาศัยขั้นตอนตามกฎหมายที่อาจใช้ระยะเวลานานในการปฏิรูปโครงสร้างระดับชาติผ่าน
กระบวนการนิติบัญญัติ แต่ในปัจจุบันผู้วิจัยมีความเห็นว่า สามารถด าเนินการในเบื้องต้นก่อนได้ โดยออกเป็น
กฎหมายระดับ “ข้อบัญญัติท้องถิ่น” ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการท าหน้าที่สภาพลเมืองได้  เพ่ือให้เกิดช่อง
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น ตลอดจนเป็นการศึกษาผลดี ผลเสีย และแนวทางอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
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