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วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงสภาพความเป็นมาของกรุงเทพมหานครต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ศึกษาโครงสร้างและอํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานครและศึกษาโครงสร้างและอํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ 
ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์หาแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศึกษาการปฏิรูปด้านโครงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพของกรุงเทพในปัจจุบัน 
 ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่มีการกําหนดโครงสร้างที่ให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การดําเนินนโยบาย
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ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนนโยบายเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางหรือนโยบายต่างๆ 
 ผู้ วิจัยจึงเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
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ได้แก่ (1) โครงสร้างระดับบนเรียกว่า“กรุงเทพมหานคร” ทําหน้าที่ในการวางแผนพัฒนาและทํา
หน้าที่บริหารนโยบายประสานงานในเร่ืองที่มีผลกระทบในภาพรวม  (2) โครงสร้างระดับล่างเรียกว่า 
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โดยในโครงสร้างระดับบนผู้วิจัยเห็นควรให้มี “คณะกรรมการด้านการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคม
ของกรุงเทพมหานคร” โดยมีที่มาจากตัวแทนภาคประชาชนที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือทําหน้าที่เป็นเสมือนผู้ช่วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการวางแผนในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร ในส่วนโครงสร้างระดับล่างผู้ วิจัยเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดต้ัง  
“สภาพลเมืองนครบาล” โดยมีที่จากตัวแทนภาคประชาชนส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
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แผนการดําเนินการหรือโครงการต่างๆภายในเขตพ้ืนที่นครบาล ติดตามประเมินผลการทํางาน และ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์กับประชาชน เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด โดย
เมื่อพ้ืนที่นครบาลเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและมีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาด้วยก็จะส่งผลให้การทํางานต่างๆ เป็นไปอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 
 



ABSTRACT 
 

Title of Thesis The Reformation of Special Form of Local Government 
Administration In Bangkok: A Case Study Reformation Form for 
Citizen's Participation 

Author Mr. Jakkith Kuntanon 
Degree Master of Laws 
Year 2013 
 
 
 The objectives of this study are 1) to study background history of Bangkok 
from the past to the present; 2) comparative studies form authority and function of 
local government administration in Bangkok with foreign countries; 3) study citizen's 
participation of local government administration in Bangkok and 4) Analyze for 
approach reformation of local government administration in Bangkok especially study 
reformation form for Citizen's Participation by Bangkok Administration Act 2528 to 
appropriate and consistent with metropolis. 
 Results from research by Bangkok Administration Act 2528 found no forms for 
Citizen's Participation resulting implementation of management policies inefficiently 
and no rights, authority and functions to exercise for the people or community which 
are the cornerstone in the development or promote the policy into participation in 
the comments, or suggestions, or policies. 
 Author proposes to reform form of administration in Bangkok by Bangkok 
Administration Act 2528 for Citizen's Participation. Reformation Form of Bangkok into 
Two-Tier. The Upper level form is called “Bangkok” acting in development planning 
public service and acts of policy coordination in matters affecting the throughout 
both of Bangkok area. The Lower level form is called “Metropolitan” acting in public 
service to serve of citizen in the Metropolitan area. In the Upper level, author 
proposes to establish "Management Economy and Society Committee of Bangkok” to 
act as a virtual Bangkok governor which is the source from public agencies that have 
expertise in specific. Other than in the Lower level form author proposes “Metropolitan 
of Civil Council” to acting the planning, implementation, monitoring and supervision 
within the metropolitan area. In addition, there is also a connected relationship 
between citizens and Metropolitan.  When the Metropolitan that have formed for 
citizen's participation it will result caused by citizens projects as efficiently. 
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 ท้ายสุด ผู้เขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จน้ีให้กับคุณพ่อและคุณแม่ ที่เป็น
แรงใจในการผลักดันให้ผู้เขียนไม่ย่อท้อกับการทําวิทยานิพนธ์ และคอยให้กําลังใจกันเสมอมา จนทํา
ให้การศึกษาครั้งน้ีประสบผลสําเร็จดังที่ผู้เขียนต้ังใจไว้ 
 

จักรกฤษณ์ คันธานนท์ 
                             พฤศจิกายน 2556 



 
สารบัญ 

                           
หน้า 

 
บทคัดย่อ (3) 
ABSTRACT (5) 
กิตติกรรมประกาศ (6) 
สารบัญ (7) 
สารบัญภาพ (11) 
 
บทที่ 1  บทนาํ 1 

1.1  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 5 
1.3  สมมติฐาน 5 
1.4  วิธีการศึกษาวิจัย 6 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 6 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7 

บทที่ 2  การปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับมหานคร และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 8 
           ของประชาชนในท้องถ่ิน 

2.1  การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหานคร 8 
2.1.1  ความหมายของนครหลวง 8 
2.1.2  ลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหานครโดยทั่วไป 9 
2.1.3  การจัดระบบการปกครองท้องถิ่นในระดับมหานคร 11 

2.2  การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 17 
2.2.1  ความสมัพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 18 
2.2.2  ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 20 
2.2.3  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 24 
2.2.4  เง่ือนไขพ้ืนฐานและองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 28 
         ทางการเมืองของประชาชน 
2.2.5  ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 30 
2.2.6  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 33 

บทที่ 3  การปกครองท้องถ่ิน และการมีสว่นร่วมของประชาชนในต่างประเทศ 37 
3.1  ประเทศฝรั่งเศส 37 

3.1.1  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่น 37 
         ประเทศฝร่ังเศส 



(8) 

3.1.2  การมสีว่นร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น 46 
         และมหานครของประเทศฝร่ังเศส 

3.1.2.1  การเข้าถึงข้อมูล 46 
3.1.2.2  คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรม 47 
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.1.2.3  การเข้าไปบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 48 
3.1.2.4  การออกเสียงประชามติ48 

3.2  ประเทศญี่ปุ่น 48 
3.2.1  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่น 49 
         ประเทศญี่ปุ่น 
3.2.2  การมสีว่นร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น และมหานคร 55 
         ของประเทศญี่ปุ่น 

3.2.2.1  การตรวจสอบการทํางานขององค์กรท้องถิ่น 55 
3.2.2.2  การเสนอกฎหมายโดยประชาชน 56 
3.2.2.3  การลงประชามติ 56 
3.2.2.4  การร้องขอให้ยุบสภาท้องถิ่น 56 
3.2.2.5  การถอดถอน 56 

3.3  ประเทศอังกฤษ  57 
3.3.1  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างของการปกครอง ส่วนท้องถิ่น 57 
         ประเทศอังกฤษ 
3.3.2  การมสีว่นร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น และมหานคร 63 
         ของประเทศอังกฤษ 

3.3.2.1  การตรวจสอบการทํางานขององค์กรท้องถิ่น  63 
3.3.2.2  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 63 

บทที่ 4  การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร 66 
           กับการมีสว่นร่วมของประชาชน 

4.1  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการปกครองส่วนทอ้งถิ่นของประเทศไทย  66 
4.1.1  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น 66 
         ของกรุงเทพมหานคร 

4.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  78 
4.2.1  การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น  78 
         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
4.2.2  การมสีว่นร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบ  81 

               บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
4.2.2.1  การเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด  81 
4.2.2.2  การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  82 



(9) 

4.2.2.3  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต  83 
4.2.2.4  การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  84 

4.2.3  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  84 
         ในปัจจบัุน 

4.2.3.1  พระราชบัญญัติขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  84 
4.2.3.2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง  85 
           ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
4.2.3.3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา  86 
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
4.2.3.4  การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ  87 
           ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 
4.2.3.5  การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  87 
           ผู้บรหิารท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียง 
           เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4.2.3.6  การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ  88 
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

4.3  แนวคิดในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  89  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.....  
4.3.1  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.   89 
         (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) 

4.3.1.1  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  90 
4.3.1.2  การจัดต้ังสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจ  91 
           และสังคมของกรุงเทพมหานคร 

4.3.2  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  92 
         (ฉบับประชาชน) 

4.3.2.1  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  92 
4.3.2.2  การจัดต้ังสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร  94 
           และสภาพลเมืองนครบาล 
4.3.2.3  การมสี่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานคร  95 

4.3.3  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.   95 
         (ฉบับกรุงเทพมหานคร) 

บทที่ 5  วิเคราะห์ปญัหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 98 
           ในรูปแบบพเิศษของกรุงเทพมหานคร 

5.1  ปัญหาการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  98  
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
 



(10) 

5.1.1  ปัญหาการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร  99 
               ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
               กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 

5.1.2  ปัญหาความสมัพันธ์เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขต  101  
         สภาเขตกับประชาชนในพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติ 
         ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
5.1.3  ปัญหาการมีสว่นร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติ  104 
         ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
5.1.4  วิเคราะห์แนวคิดการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหาร  107 
         ราชการกรุงเทพมหานคร ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
         ราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

5.1.4.1  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 107 
           2 ระดับ 
5.1.4.2  การจัดต้ังสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร  116 
           และสภาพลเมืองนครบาล 
5.1.4.3  การเลือกต้ังนายกนครบาล  118 

5.2  ปัญหาการบริหารงานของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ  119 
      บรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

5.2.1  ปัญหาการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 120 
         ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
5.2.2  แนวคิดการแก้ไขการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 121 
         ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

5.2.2.1  การจัดต้ังสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจ 122 
           และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
5.2.2.2  การมสี่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานคร 125 
5.2.2.3  การปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 126 

บทที่ 6  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 128 
6.1 บทสรุป 128 
6.2 ข้อเสนอแนะ 130 

 
บรรณานุกรม 140 
ภาคผนวก 144 

ภาคผนวก ก  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….  145 
                 (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) 
ภาคผนวก ข  รา่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  185 
                 (ฉบับประชาชน) 

ประวัติผูเ้ขียน  226 



สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                                  หนา้ 
 

5.1  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส 108 
5.2  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  109 
5.3  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ  110 
5.4  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  115 
      ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
      (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) 
5.5  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  115 
      ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  
      (ฉบับประชาชน) 
6.1  การปฏิรูปโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามข้อเสนอแนะ  137 



  

 
บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
  

กรุงเทพมหานครมีประวัติความเป็นมาในฐานะเมืองหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยาวนานกว่า 
226 ปี การเจริญเติบโตขึ้นเป็นมหานครของกรุงเทพมหานคร ในแต่ละช่วงเวลามีกรอบแห่งการ
พัฒนาซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้มหานครแห่งน้ีมีการพัฒนาที่สมดุลและน่าอยู่
อาศัยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต1 ด้วยลักษณะของความเป็นมหานครและเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร
จึงเป็นศูนย์รวมของประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกระดับที่อยู่รวมกันอย่างแออัด ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ
มากมายทั้งปัญหาทางด้านสังคมตลอดจนปัญหาเก่ียวกับการปกครองของกรุงเทพมหานคร เห็นได้ว่า
กรุงเทพมหานครน้ันเมื่อเทียบกับจํานวนพ้ืนที่และจํานวนประชากรแล้ว มีสัดส่วนที่แตกต่างกันมาก 
เน่ืองจากกรุงเทพอยู่ในฐานะท่ีเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงส่งผลให้เป็นศูนย์กลางความเจริญ
ต่างๆแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการนําเข้า หรือการส่งออก หรือการลงทุนของชาวต่างชาติ 
นอกจากภาระที่กรุงเทพมหานครจะต้องรับมือกับการลงทุนดังกล่าวแล้ว ปัญหาทางด้านการ
บริหารงานของกรุงเทพน้ันก็เป็นปัญหาสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ปัญหาต่างๆเหล่าน้ี เป็นปัญหาท่ี
สะท้อนถึงการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว 

สําหรับโครงสร้างการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปคร้ัง
สําคัญเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี ส่งผล
ให้การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลต้องยุบเลิกไป และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่มี
อยู่ทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการดําเนินงานใหม่เพ่ือให้ตอบสนอง
และสอดคลอ้งกับเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หมวด 5 มาตรา 78 รัฐต้องกระจาย
อํานาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่า
เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน2 เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้บัญญัติเรื่องการส่งเสริมให้มีการกระจายอํานาจเข้าไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคิดริเริ่มที่จะตอบสนองความต้องการ

                                                            

 1สํานักยุทธศาสตร์และประเมนิผล,  แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 
2552 - 2563) กรุงเทพฯ มหานครแห่งความน่าอยู่อย่างย่ังยืน,  (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2552), หน้า 6. 
 

2มาตรา 78 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
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ขององค์กรเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นการส่งเสริมแนวความคิดจังหวัดจัดการตนเอง ต่อมาได้มี
การปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 ฉบับดังกล่าวได้ถูก
ยกเลิกไป และได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ยังได้วางแนวทางในเร่ืองของการพัฒนาจังหวัดที่
มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไว้ในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
มาตรา 78(3) เช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 78 
 ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล จัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 โดยกําหนด
ฐานะกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนครหลวง ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพฉบับใหม่ พ.ศ. 2528 เพ่ือปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ให้มีอิสระจากส่วนกลางมากขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังคงใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เป็นพระราชบัญญัติที่
กรุงเทพมหานครยังคงยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน แม้ว่าพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาแล้วถึง 4 ครั้งก็ตาม แต่
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้มามากกว่า 25 ปีแล้ว ด้วยสภาพของการเป็นมหานครของ
กรุงเทพมหานคร ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วก็มี
สภาพที่ไม่สามารถตอบสนองถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 2873  ได้วางหลักให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้กําหนดให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย แต่เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 จะพบว่าโครงสร้างทางด้านการปกครอง และการบริหารของพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้วางไว้ นอกจากจะพบว่า
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีปัญหาเชิงโครงสร้างการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครแล้ว ยังพบว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
                                                            

3มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย 

ในกรณีที่การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้
ประชาชนทราบก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
การกระทําน้ันหรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณการใช้จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสามให้นําบทบัญญัติ
มาตรา168 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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2528 ดังกล่าวยังมีปัญหาในด้านการบริหารงานของฝ่ายบริหารอีกด้วยโดยปัญหาดังกล่าวสามารถ
พิจารณาได้ดังน้ี 

1)  ปัญหาด้านโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับปัญหาการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะพบว่าโครงสร้างดังกล่าวใน
ปัจจุบันน้ันมีปัญหาต่างๆ ดังน้ี 

(1) โครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันยังคงอยู่ในรูปแบบ
ของการรวมศูนย์อํานาจมากกว่าการกระจายอํานาจ ซึ่งข้อเสียของการรวมศูนย์อํานาจ ทําให้อํานาจ
ในการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายต่างๆ ต้องรอคําสั่ งอนุมั ติซึ่ งส่งผลเสียต่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ทําให้การพัฒนาหรือการดําเนินการสานต่อนโยบายต่างๆเป็นไปอย่างล้าช้า ซึ่ง
แท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 2814 2825 และ 2836 กําหนดให้

                                                            
4มาตรา281 ภายใต้บังคับมาตรา1รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ย่อมมีสิทธิจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัง้น้ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

5มาตรา 282 การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทําเท่าที่จําเป็นและมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งน้ี 
ตามที่กฎหมายบัญญัติโดยต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและจะกระทบถึงสาระสําคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้มิได้ 

ในการกํากับดูแลตามวรรคหน่ึงให้มีการกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เองโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของ
การพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบโดยไม่
กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

6มาตรา283 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทํา
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนด
นโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอํานาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ
เป็นส่วนรวมด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการ
บริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอํานาจ
หน้าที่จัดต้ังหรือร่วมกันจัดต้ังองค์การเพ่ือการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
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รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการแห่งการปกครองตนเอง แต่เมื่อ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ยังคงมีโครงสร้างระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครที่ยังคงเสมือนมีการรวมศูนย์อํานาจอยู่ โดยรวมอํานาจการตัดสินใจไว้ที่
องค์กรปกครองส่วนกลางของฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร ก็จะส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความ
อ่อนแอ ทุกอย่างต้องรอการแก้ปัญหาจากส่วนกลาง หรือ ผู้นําประเทศ การตัดสินใจไม่ได้เป็นไปตาม
หลักการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง 

(2)  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่มีการกําหนดถึงโครงสร้างระเบียบบริหาร
ราชการที่เปิดช่องทางให้ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานท่ีสําคัญและมีผลกระทบโดยตรงจากการดําเนิน
นโยบายต่างๆของฝ่ายบริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง ไม่
สนับสนุนและส่งเสริมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมขนแต่ละเขตพ้ืนที่ เน่ืองจากชุมชน
เป็นสังคมรากฐานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมิ
นิเวศ การที่ไม่ให้ความสําคัญกับประชาชนซึ่งเป็นฐานล่างในการดําเนินนโยบายต่างๆให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ สง่ผลให้ชุมชนอ่อนแอ ขาดความม่ันคง และเกิดปัญหาสังคมมากขึ้น  

(3)  โครงสร้างการบริหารราชการของเขตและสภาเขต ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด เหมาะสมที่จะจัดทําบริการสาธารณะที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากที่สุด แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าเขตไม่สามารถท่ีจะดําเนินบริการสาธารณะที่ตอบสนอง
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเน่ืองจากไม่มีโครงสร้างการบริหารงานของเขตที่มี
การประสานงานกันหรืออาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชนทําให้ไม่มีการรับทราบ
ความต้องการของชุมชนหรือปัญหาของชุมชนท่ีเกิดขึ้น นอกจากน้ีพบว่าปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
เขตไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อํานวยเขต 
และสภาเขต โครงสร้างดังกล่าวกําหนดให้ผู้อํานวยการเขตมีฐานะเป็นข้าราชกรุงเทพมหานคร ทํา
หน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครภายในสํานักงานเขตดังกล่าว ในขณะที่สภาเขตมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในพ้ืนที่ การประสานงานต่างๆ จึงเป็นไปอย่างยากลําบาก 

2)  ปัญหาด้านการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
ปัจจุบันการพัฒนา การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ และการทําหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร เห็น

ได้ว่าเป็นไปอย่าล้าช้า เน่ืองจากสภาพปัญหาการทํางานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ใน
ฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารต้องแบกรับภาระงานหลายๆด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยตรง 
และนอกจากน้ียังมีหน้าที่ตามนโยบายต่างๆท่ีใช้ในการหาเสียงเลือกต้ังที่ต้องดําเนินนโยบายหลังจากที่
เข้ารับตําแหน่งส่งผลต่อการประสานงานกับภาคประชาชนไม่มีการกระจายอํานาจอย่างแท้จริงมาสู่
ชุมชน นโยบายต่างๆและแผนพัฒนาต่างๆที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ได้
สร้างจากความต้องการของประชาชนที่แท้จริงสร้างขึ้นจากหลักวิชาการเท่าน้ันไม่ได้มองถึงสภาพ
สงัคมที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้นโยบายและแผนพัฒนาต่างๆไม่ส่งบรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร 

เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหาของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานครน้ันมีปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่า
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จะเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง หรือสภาพปัญหาในการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่เข้ามาทําหน้าที่ใน
การบริหารงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร หากไม่ทําการแก้ไขก็จะทําให้สภาพปัญหาต่างๆ ก็จะย่ิง
เพ่ิมขึ้น ดังน้ันการศึกษาวิจัยถึงสภาพความเหมาะสมในเชิงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือหา
แนวทางที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงและมหานครของประเทศไทยให้มี
โครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่เข้มแข็งและสามารถนําโครงสร้างดังกล่าวมาปรับ
ใช้กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างย่ิง  
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีการปฏิรูปโครงสร้างเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการศึกษานั้น
จะมุ่งศึกษาตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แล้วศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหาคําตอบว่าสมมติฐานที่ผู้
ทําการศึกษาวิจัยสร้างขึ้นจะเป็นจริงหรือไม่ โดยจะเน้นรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงนิติศาสตร์เชิงสังคม
วิทยา กล่าวคือเป็นการศึกษาถึงสภาพของสังคมที่เป็นจริงว่ามีสภาพปัญหาเช่นไร แล้วจึงมาวิเคราะห์
ในส่วนของกฎหมายต่อไป 

การศึกษาวิจัยตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ สามารถสรุปเป็นวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาได้ ดังต่อไปน้ี 
1)  เพ่ือศึกษาถึงสภาพความเป็นมาของกรุงเทพมหานครต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน

โครงสร้างด้านการบริหารงาน การกําหนดนโยบายต่างๆ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

2)  เพ่ือศึกษาโครงสร้างและอํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ
ประเทศไทยและศึกษาโครงสร้างและอํานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ 

3)  เพ่ือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ
ของกรุงเทพมหานคร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และตามกฎหมายอ่ืนๆ 

4)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
พิเศษของกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นศึกษาการปฏิรูปด้านโครงสร้างการบริหารราชการของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของกรุงเทพในปัจจุบัน 

 
1.3  สมมุติฐานของการศึกษา 
  

การศึกษาวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์น้ี ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้สมมุติฐานว่า โครงสร้างและอํานาจ
หน้าที่ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้ัน ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
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ได้อย่างสมบูรณ์ และไม่สามารถดําเนินการบริหารงานต่างๆภายในกรุงเทพมหานครได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเน่ืองจากขาดความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นและการไม่เห็นความสําคัญของ
ประชาชนซึ่งเป็นฐานล่างของการพัฒนา  

หากโครงสร้างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้
ความสําคัญกับประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้การวางแผนการพัฒนา 
มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับประชาชนซึ่งเป็นฐานที่สําคัญที่สุดของหลักการกระจายอํานาจในการพัฒนา
และกําหนดนโยบายให้มากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาของกรุงเทพมหานครสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น และการพัฒนากรุงเทพมหานครในฐานะมหานครของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.4  วิธีการศึกษาวิจัย 
 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) ทั้งเอกสารข้ันปฐมภูมิ 
(Primary Document) เช่น กฎหมายต่างๆ พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และ
เอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) เช่น ตํารา ผลงาน รายงานการศึกษา ข้อมูลสถิติ
ประจําปี วิทยานิพนธ์ และ/หรอืสรรพเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย 

สําหรับรายงานผลการศึกษาวิจัยในรูปวิทยานิพนธ์น้ี ผู้ศึกษาวิจัยจะใช้วิธีการเขียนรายงาน
การศึกษาแบบบรรยายความ (Descriptive Analysis) อย่างเป็นขั้นตอน ต้ังแต่การศึกษาความเป็นมา
ของกรุงเทพมหานครและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร แนวความคิดและ
ทฤษฎีต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียังมีการศึกษาประวัติความ
เป็นมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของต่างประเทศมาประกอบการศึกษาด้วย 

เมื่อผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ครอบคลุมถึงส่วนต่างๆ ตามเค้าโครงท่ีวางไว้แล้ว ก็จะหาคําตอบ
จากคําถามที่ต้ังไว้ในสมมุติฐาน นํามาเป็นบทสรุปและขอ้เสนอแนะในตอนท้ายเป็นผลการศึกษาวิจัย 
 
1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาตามหัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบของการศึกษาวิจัยจาก
แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการทางด้านการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์
จากสรรพเอกสารทางวิชาการ รายงานผลการศึกษา รายงานการสัมมนาทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ตํารา 
รายงานประจําปี โดยวางกรอบให้ชัดเจนดังต่อไปน้ี 

1)  ศึกษาถึงประวัติและความเป็นมาของกรุงเทพมหานครต้ังแต่อดีตถึงการประกาศใช้ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 และมีการแก้ไขจนประกาศใช้
พระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

2)  ศึกษาถึงสภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นมหานครของ
ประเทศไทย 
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3)  ศึกษาถึงสภาพโครงสร้างการปกครอง และการบริหารงานของกรุงเทพมหานครตามตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

4)  ศึกษาแนวความคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหานครและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในท้องถิ่น 

5)  ศึกษาแนวความคิดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สามารถบริหารงานภายในท้องถิ่นของตนเอง 

  
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

การศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ี จะเกิดอรรถประโยชน์ต่อการศึกษา ทั้งทางด้าน
นิติศาสตร์ รฐัศาสตร์ การเมืองการปกครอง ตลอดจนประเทศชาติบ้านเมือง ดังน้ี 

1)  สามารถประมวลสรุปปัญหาต่างๆ ทั้งทางข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอดีตจนถึงปัจจุบัน
และข้อกฎหมายออกมาอย่างเป็นระบบ 

2)  สามารถนําเสนอโครงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 

3)  สามารถนําผลงานวิจัยที่ เป็นบทสรุป มาประยุกต์ใช้ในทางการเมืองการปกครอง 
โดยเฉพาะการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นแนวทางในการพิจารณายกร่างกฎหมายใน
อนาคต 



 
บทที่ 2 

 
 การปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับมหานคร 

และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถ่ิน 
 

การศึกษาในบทน้ี ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับแนวความคิดเรื่องการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับมหานคร โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการจัดระบบของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในมหานคร ว่ามีวิวัฒนาการและความเป็นมาอย่างไร เน่ืองจากความเหมือนและความแตกต่าง
จะส่งผลให้การปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหานครมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยการศึกษา
น้ันจะศึกษาต้ังแต่ลักษณะทางการปกครองพ้ืนที่และประชาชากร การกําเนิดหรือการเกิดขึ้นของมหา
นครว่ามีที่มาอย่างไร ส่วนแนวความคิดในการจัดระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหานคร ผู้
ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึง 3 ระบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบการร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
ระบบที่มีหน่วยการปกครองแห่งเดียว และระบบสุดท้ายคือระบบที่มีการปกครองสองระดับ 

นอกจากน้ีผู้ศึกษาวิจัย ได้ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น
ด้วย โดยจะมุ่งเน้นศึกษาถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รูปแบบของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
ท้องถิ่น และประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือนํามาวิเคราะห์กับ
ในปัจจุบันว่าประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหน 
 
2.1  การปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับมหานคร 
 

คําว่า Metropolis เป็นรากศัพท์เดิมของกรีก มีความหมายว่า Mother หรือ Parent city 
เดิมจึงหมายถึงช้ันของเมืองต่างๆ ในระยะต่อมา จึงได้ถูกนําไปใช้กับเขตชุมชนใหญ่และเขตชุมชนที่มี
ความเจริญ เช่น Paris, London, New York7ลักษณะของมหานครเป็นปรากฏการณ์หลายแง่หลายมุม 
อาจจะมองเป็นระบบการปกครองหรือองค์กรทางสังคม หรือหน่วยทางเศรษฐกิจหรือแหล่งรวมของ
ผู้คน หรืออาจเป็นเพียงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เขตหน่ึงเท่าน้ันซึ่งมุมมองต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ 
ความสนใจ และวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล 
 

2.1.1  ความหมายของนครหลวง 
“นครหลวง” หมายถึง ชุมชนใหญ่ชุมชนหน่ึงประกอบไปด้วยเมืองหลายเมือง แต่มีเมืองหน่ึง 

(หรือหลายเมือง) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นเมืองที่ดําเนินธุรกิจ

                                                            
7ไพบูลย์ ช่างเรียน,  การปกครองมหานคร: เปรียบเทียบระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา, 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2522), หน้า 19. 
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ทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน บันเทิงเริงรมย์  มี
ประชากรอย่างน้อย 5,000 คนขึ้นไป การอยู่อาศัยของประชากรในชุมชนมีลักษณะหนาแน่น และ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ตามเมืองข้างเคียงหรือชานเมืองเข้ามาปฏิบัติภารกิจในเมืองที่เป็นศูนย์กลาง
จํานวนมากและอย่างสมํ่าเสมอ8 

คําว่า “นครหลวง” ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นที่ต้ังของเมืองหลวง (capital city) เสมอไป อาจจะ
ไม่ประกอบเป็นที่ต้ังของเมืองหลวงก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจเป็นที่ต้ังของเมืองหลวงด้วยก็ได้ 
เช่น มหานครโตเกียว  กรุงเทพมหานคร เป็นต้น9 

“เมืองหลวง” หมายถึง เมืองอันเป็นที่ต้ังของรัฐบาล โดยรัฐบาล หมายถึงองค์การปกครอง
ประเทศ หรอืคณะบุคคลที่ใช้อํานาจบริหารในการปกครองประเทศ แต่จะเห็นได้ว่า คําว่ารัฐบาลน้ันมี
หลายระดับ เช่น รัฐบาลในส่วนกลาง รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น ดังน้ันแล้วลักษณะของเมือง
หลวงจึงหมายถึง เมืองที่เป็นที่ต้ังของรัฐบาลซึ่งมีอํานาจหน้าที่บริหารงานในระดับประเทศ10 

ความแตกต่างของนครหลวงและเมืองหลวง คือ ลักษณะของนครหลวงนั้นอาจเป็นเมืองที่มี
ศูนย์กลางของความเจริญ แต่ลักษณะของเมืองหลวงน้ันเป็นเมืองที่สําคัญโดยเป็นที่ต้ังของรัฐบาลที่ทํา
หน้าที่ในการบริหารประเทศ ดังน้ันแล้วแต่ละประเทศอาจจะมีนครหลวงหลายแห่งก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า
พ้ืนที่ให้มีความเจริญมาก มีประชากรในพ้ืนที่มากก็จะส่งผลให้พ้ืนที่ดังกล่าวได้กลายไปเป็นนครหลวงก็
เป็นไปได้ แต่ในขณะเดียวบางประเทศเมืองใดเมืองหน่ึงอาจจะมีสองสถานะคือเป็นทั้งนครหลวงและ
เป็นทั้งเมืองหลวงในเวลาเดียวกันก็ย่อมเป็นไปได้เช่นเดียวกัน เช่น ประเทศไทยมีกรุงเทพมหานครเป็น
นครหลวงและเป็นเมืองหลวงในเวลาเดียวกัน 

 
2.1.2  ลกัษณะของการปกครองส่วนท้องถ่ินในระดับมหานครโดยทั่วไป 

2.1.2.1  ลักษณะทางการปกครองพ้ืนที่และประชากร11 
ลักษณะของนครหลวงมีอาณาเขตท่ีเป็นเมืองมารวมกัน โดยมีการขยายตัวจากเมืองๆ

หน่ึงไปสู่ชานเมืองและขยายตัวออกไปอีก เกิดเป็นเทศบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นบริเวณ
ติดต่อกันไปจนดูไม่ออกว่าตรงไหนเป็นเขตเมือง เขตนคร เขตเทศบาล หากพิจารณาในการปกครอง
ท้องถิ่นเขตชุมชนเหล่าน้ีประกอบด้วยหน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทต่างๆ ซับซ้อนมากมาย
หลายๆสิบหน่วย การบริหารมีความยุ่งยากซับซ้อนเหลี่อมล้ํา มีข้อพิพาททะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็น

                                                            
8อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช,  เทศบาลนครหลวง : การศึกษามูลเหตุของการจัดต้ัง รูปแบบ 

และปัญหาการบริหาร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2516), 
หน้า 5. 

9ประทาน คงฤทธิศึกษากร,  การปกครองทอ้งถ่ิน, (กรุงเทพฯ: โครงการส่งเสริมเอกสาร
วิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534), หน้า 38. 

10วิรัช วิรัชนิภาวรรณ,  การบรหิารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน, (กรุงเทพฯ: โฟร์เพซ, 
2545), หน้า 40-41. 

11ไพบูลย์ ช่างเรียน,  การปกครองมหานคร,  (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์, 2516), หน้า 
49-50. 
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ปกติ จํานวนประชากรในเขตนครหลวงจึงย่อมจะต้องมีมากกว่าเขตอ่ืน การประกอบอาชีพส่วนใหญ่
จะเป็นการค้า การอุตสาหกรรม ช่างฝีมือและลูกจ้าง กล่าวกันว่าประชากรในเขตนครหลวงมี
การศึกษาดีกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆ ทั้งมักจะเป็นประชากรที่ร่ํารวยมั่งคั่งกว่า
ประชากรในชุมชนอ่ืนด้วย ลักษณะของนครหลวงในด้านเขตพ้ืนที่น้ีไม่มีการกําหนดแน่นอนว่าจะมี
จํานวนเท่าใด เป็นแต่บ่งถึงลักษณะที่มีเมืองเป็นศูนย์กลางเมืองหน่ึง และมีเมืองอ่ืนๆประกอบกันโดย
ลักษณะของเมืองคล้ายคลึงกัน และด้านประชากรก็เน้นที่สภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพที่
เหมือนๆกัน และอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมีจํานวนมากกว่าเขตอ่ืนๆ เมื่อเปรียบเทียบกับอาณาเขตของ
ที่อยู่อาศัย ส่วนในด้านการปกครองนั้น นอกจากจะคลอบคลุมหน่วยการปกครองหลายหน่วยและ
หลายประเภทแล้ว นครหลวงเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เป็นศูนย์รวมอํานาจทางการเมือง เน่ืองจาก
เป็นสถานที่ต้ังทําการของรัฐบาลแห่งชาติ เป็นสถานที่ต้ังสํานักงานใหญ่ของพรรคการเมือง นอกจากน้ี
บางนครหลวงยังเป็นสถานที่ต้ังขององค์การระหว่างประเทศที่สําคัญๆอีกด้วย 

กล่าวโดยสรุป ลักษณะสําคัญของนครหลวงนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่ โดยตามปกติแล้ว
ในเขตนครหลวงจะประกอบด้วยเมืองหลายเมือง และมีศูนย์กลางอย่างน้อยหน่ึงเมือง เพราะฉะนั้น
แล้วจํานวนประชาชากรในนครหลวงก็จะต้องมีจํานวนมาก เน่ืองจากมีการอพยพเข้ามาหาแหล่ง
ทํางาน หรืออพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น นอกจากนครหลวงจะมีขนาดใหญ่แล้วลักษณะที่
สําคัญของนครหลวงอีกประการหน่ึงคือจะต้องเป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ คําว่า
ศูนย์กลางจึงหมายถึงจุรวมทางสังคม การเมืองและทางเศรษฐกิจ12 

2.1.2.2  การกําเนิดของนครหลวง 
ลักษณะสําคัญของนครหลวงอีกประการหน่ึงคือ การที่ประชากรอาศัยกันอยู่

หนาแน่น ในเขตท่ีมีความเจริญทางด้านการค้า อุตสาหกรรม ดังน้ันการก่อตัวของนครหลวงจึงเกิด
จากการอพยพของประชากรเป็นสําคัญ แต่การก่อตัวของนครหลวงแต่ละแห่งก็แตกต่างกันตาม
ลักษณะเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามเมื่อรวบรวมถึงองค์ประกอบต่างๆของการก่อกําเนิดนครหลวง
โดยทั่วไปแล้ว สามารถจําแนกได้ดังน้ี 

1)  การอพยพของประชากร 
การอพยพของประชากรเกิดขึ้นจากความต้องการของประชากร เน่ืองจาก

การเพ่ิมของประชากรในแต่ละประเทศมีอัตราสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้มีการอพยพเพ่ือหาแหล่ง
ทํากิน โดยการอพยพของประชากรมีอิทธิพลต่อการแปรสภาพเมืองให้กลายไปเป็นนครหลวงได้ 
กล่าวคือ การอพยพของประชากรมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก ได้แก่ การอพยพของประชากรจาก
ประเทศหน่ึงไปสู่อีกประเทศหน่ึง ลักษณะที่สอง ได้แก่ การอพยพของประชากรจากชนบทมาสู่เมือง 
การอพยพในลักษณะน้ีอาจเกิดจากแรงดึงดูดจากตัวเมือง เช่น ต้องการความสะดวกสบายในการครอง
ชีพ หางานที่ดีกว่าในเมือง หรือเพ่ือที่จะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วในเมือง เช่น การทํากินไม่
ราบร่ืนเพราะมีประชากรเพ่ิมมากขึ้น มีคนว่างงานมากขึ้น จึงมุ่งเข้าสู่เมืองเพ่ือหางานทํา เมื่อ

                                                            
12สมจิต สคุนธสวัสด์ิ,  “นครหลวง”  วารสารรัฐศาสตรน์ิเทศ  5, 3 (มกราคม 2513): 30-

31, อ้างถึงใน อชิรวิทย์ สพุรรณเภสัช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8, หน้า 7-8. 
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ประชากรมาอยู่รวมกันมากขึ้นและมีความเจริญทางอุตสาหกรรมก็ต้องมีขึ้นในย่านน้ันจึงเกิดเป็นนคร
หลวงขึ้น 

2)  ความเจริญก้าวหน้าทางการคมนาคม 
การจัดการบริการด้านคมนาคมให้เจริญก้าวหน้าสะดวกสบาย ก็เป็นปัจจัย

หน่ึงที่ทําให้เมืองแปรสภาพเป็นนครหลวงได้ การจัดการบริการสาธารณะของรัฐบาลหรือนโยบาย
ต่างๆท่ีสร้างความสะดวกสบายให้แก่ประชากร ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ย่อมทําให้ประชากรมี
การเคล่ือนย้ายไปมาได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งยังเป็นการช่วยขยายตลาดให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมให้
กว้างขวางออกไปอีกด้วย อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เจริญก้าวหน้าออกไปมาก และได้รับความนิยมจาก
ประชาชนอย่างกว้างขวาง ก็จะทําให้เมืองกลายเป็นนครหลวงได้ไม่ยาก 

3)  สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมือง 
สถานที่ต้ังของเมืองนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึง ที่จะทํา

ให้เมืองแปรสภาพเป็นนครหลวงได้ เช่นเมืองที่ต้ังอยู่บนแม่นํ้าสายสําคัญของประเทศ ย่อมมีโอกาส
แปรสภาพเป็นเมืองหลวงได้มากกว่าเมืองที่ต้ังอยู่ในที่ดอนหรือในที่อับ ทั้งน้ีก็เพราะเหตุว่าเมืองที่
ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าเจริญรวดเรว็กว่า คงเป็นเพราะว่าแต่เดิมน้ันมนุษย์ใช้ทางน้ําสัญจรไปมากันมากน่ันเอง  

สําหรับประเทศไทยจะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานครเองก็มีสภาพทางภูมิศาสตร์
ที่ต้ังติดอยู่กับแม่นํ้าเจ้าพระยา ซึ่งแม่นํ้าเจ้าพระยาน้ันถือว่าเป็นแม่นํ้าสายสําคัญและเป็นแม่นํ้าสาย
หลักของประชากรชาวกรุงเทพมหานครก็ว่าได้ เน่ืองจากการขนส่งสินค้าผ่านเรือบรรทุกสินค้าสร้าง
ความสะดวกให้กับประชากรในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก เช่น การขนส่งสินค้าข้ามประเทศผ่าน
เรือบรรทุก เป็นต้น 
 

2.1.3  การจัดระบบการปกครองท้องถ่ินในระดับมหานคร13 
นครหลวงมีการก่อตัวขึ้นมามากมายทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านการปกครองด้านการ

บริหารจึงมีแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันแตกต่างกันออกไป ปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่มากก็
คือควรจัดให้มีองค์การการปกครองนครหลวงขึ้นใหม่หรือไม่เพียงใด ปัญหานี้เป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
ความเช่ือในอุดมการณ์ของการปกครอง ซึ่งรวมถึงระบบวิธีการปกครองในทัศนะที่ ต่างๆกัน 
นอกจากน้ันการเล็งผลที่พึงจะได้รับจากระบบและองค์การปกครองที่ทําหน้าที่ในการปกครองและ
บริหารอยู่แล้ว ในปัจจุบันแม้จะมุ่งผลในทางประชาธิปไตยและความผาสุกของประชาชนเช่นเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันในทางวิชาการว่าการจัดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับมหานคร 
ยังมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาศึกษาหาความรู้ และทําความเข้าใจเรื่องราวต่างๆเก่ียวกับสถาบัน
ทางการเมือง ขนบประเพณี และอุดมการณ์ที่หวังผลในการปกครองของแต่ละประเทศทําหน้าที่
รับผิดชอบได้โดยอิสระเพียงใด ว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเสริมสร้างให้องค์การปกครองท้องถิ่นในแต่
ละประเทศทําหน้าที่รับผิดชอบได้โดยอิสระเพียงใด เพราะองค์การปกครองท้องถิ่นมีความสําคัญใน
การปกครองและบริหารนครหลวงอย่างมาก  

                                                            
13ไพบูลย์ ช่างเรียน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, หน้า 55-59. 
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ลักษณะทั่วไปของนครหลวงที่ดีน้ัน จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับปัญหาต่างๆท่ีมีอยู่ หรือ
ปัญหาอ่ืนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ การเปลี่ยนแปลงองค์การต่างๆในสังคม ศิลปะวิทยา และทัศนคติ
ของสาธารณชน ต้องมีการวางแผนระยะยาวสําหรับท้องถิ่น ตลอดจนการดําเนินการตามนโยบายของ
ท้องถิ่น และจะต้องรักษาระบบการปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งเอาไว้ และหากจะพิจารณาในแง่ของ
ลักษณะของนครหลวงที่ส่งผลในทางเศรษฐกิจและสังคม นครหลวงจะต้องสามารถกระจายโอกาสใน
การประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถรักษาเสถียรภาพของท้องถิ่นใน
เวลาที่ท้องถิ่นต้องประสบกับปัญหาความผันผวนทางเศรษฐกิจและสามารถรักษาระดับความสนใจใน
กิจการของท้องถิ่นจากกลุ่มต่างๆ 

องค์การปกครองที่เสนอข้างต้นน้ี เป็นแนวทางกว้างๆ อาจจะใช้เป็นหลักในการจะจัดองค์การ
ปกครองระบบใด แบบใดไม่ได้ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ของนครหลวงในปัจจุบันคือ เขตนครหลวงมี
หน่วยการปกครองหลายหน่วยต่างรูปต่างแบบ จึงทําให้เกิดปัญหาความสลับซับซ้อนจํานวนมาก 
หน่วยการปกครองแต่ละรูปก็มีลักษณะอํานาจหน้าที่แตกต่างกันออกไป ย่ิงไปกว่าน้ันอาณาเขตการ
ปกครองมิได้แบ่งออกจากกันเป็นสัดส่วนตามสภาพภูมิศาสตร์ หากแต่มีอาณาเขตเหลื่อมล้ําซับซ้อน
กันอย่างสับสน หน่วยการปกครองส่วนใหญ่ก็มีขอบเขตความสามารถในการบริหารและมีงบประมาณ
อย่างจํากัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ๆในท้องถิ่นของตนได้อย่างทั่วถึงโดยลําพัง การร่วมมือ
ประสานงานระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นเหล่าน้ีก็ทําได้ยาก การที่จะแก้ปัญหาเหล่าน้ีจะต้อง
เสนอโครงสร้างของหน่วยการปกครองนครหลวงขึ้นมาใหม่ และอย่างน้อยโครงสร้างที่จะเสนอใหม่ก็
จะต้องมีสว่นดีเท่ากับของเดิม หรอืสามารถเสริมจุดอ่อน ขจัดข้อบกพร่องของโครงสร้างเดิมได้ 

จากปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เห็นว่า การแบ่งสันอํานาจหน้าที่ให้แก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น
จํานวนมากมายน้ัน เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหายุ่งยากในการบริหารนครหลวงขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะแนวความคิดที่ว่า เขตนครหลวงหน่ึงๆควรจะมีหน่วยการปกครองเพียงหน่วยเดียวน้ัน เริ่ม
จะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง การที่องค์การปกครองมหานครได้รับมอบให้มีอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบกว้างขวางและอย่างมีอิสระน้ัน จะเป็นหนทางช่วยส่งเสริมให้การทํางานขององค์การ
ปกครองมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากจัดให้องค์การมหานครแต่เพียงองค์การเดียว
ทาํหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งเขตมหานครแล้ว ย่อมที่จะได้รับผลดีกว่าให้ต่างคนต่างทํา 

การปกครองนครหลวงในแต่ละประเทศน้ันมีรูปแบบการปกครองท่ีแตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆภายในของแต่ละประเทศ บางประเทศก็มีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างขององค์การ
ปกครองไว้เป็นพิเศษ แต่บางประเทศก็มีรูปแบบและโครงสร้างแบบเดียวกันทั้งประเทศ14 ระบบการ
จัดการปกครองนครหลวงที่ใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆในปัจจุบันมีดังต่อไปน้ี 

2.1.3.1  ระบบการร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่น (The Cooperative  
           Approach)15 
ระบบการร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่น หมายถึงการร่วมมือระหว่าง

หน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงร่วมกัน โดยในแต่ละหน่วยการปกครอง

                                                            
14ปฐม มณีโรจน์,  “ปัญหาการปกครองมหานคร”  ท้องถ่ิน  9, 7 (กรกฎาคม 2512): 1-2   

อ้างถึงใน อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 8, หน้า 9-10. 
15ไพบูลย์ ช่างเรียน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, หน้า 59-60. 
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ยังคงมีอํานาจภายในหน่วยการปกครองของตนเองอยู่16 เป็นการตกลงร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ 
ต้ังแต่การติดต่อกันอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา ไปจนถึงการตกลงกันอย่างเป็นทางการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรระหว่างหลายๆหน่วย ซึ่งต้ังใจจะเข้าร่วมดําเนินกิจการสําคัญๆร่วมกัน และการตกลง
ต่างๆเหล่าน้ีมิใช่เป็นการตกลงกันอย่างถาวร ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะบอกเลิกได้ การร่วมมือกัน
ดังกล่าว มีดังน้ี 

1)  Interlocal Agreement คือเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นต้ังแต่ 2 หน่วยขึ้นไปว่าจะเข้าร่วมในการดําเนินกิจการสําคัญต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่การอํานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนเท่าน้ัน แต่ยังรวมไปถึงการสร้างตึก อาคารต่างๆ การเข้าร่วมลักษณะ
ดังกล่าว มี 3 ลักษณะด้วยกันคือ  

(1)  Contract For Service หมายถึงการที่หน่วยการปกครองท้องถิ่น
หน่ึงหน่วยจัดการบริการสาธารณะให้แก่หน่วยอ่ืนๆอีกหลายหน่วยหรือหน่วยเดียวก็ได้ 

(2)  Joint Function คือ การที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นมากกว่า 2 
หน่วยขึ้นไปร่วมมือกันในการจัดการเก่ียวกับการบริการสาธารณะหรือหน้าที่อ่ืนๆให้แก่ประชาชน
ภายในท้องถิ่นน้ัน 

(3)  Emergency Assistant เป็นการร่วมมือกันโดยการทําสัญญา
ช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นต้ังแต่ 2 หน่วยขึ้นไปเพ่ือให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2)  Metropolitan Council of Governments สถาบันดังกล่าวเร่ิมก่อต้ัง
ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1950 ในขณะนั้นปรากฏว่ามีเพียง 2-3 เขตเท่าน้ันที่ใช้รูปแบบการปกครอง
ดังกล่าว แต่เมื่อได้มกีารทดลองใช้รูปแบบการปกครองปรากฏว่าได้รับผลดีเกินความคาดหวัง กล่าวคือ
สามารถทําให้การบริหารงานภายในเขตมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น หน่วยการปกครองท้องถิ่นแต่ละ
หน่วยเข้ามาร่วมกระทํากิจกรรมกันโดยสมัครใจและตั้งขึ้นเป็นหน่วยของสมาคมการปกครองภายใน
นครหลวงขึ้น เพ่ือที่จะทําการวิจัยและแก้ไขปัญหาต่างๆภายในเขตนครหลวงทั้งหมด ลักษณะของการ
ร่วมมือรูปแบบดังกล่าวจะมีลักษณะของการเป็นหน่วยงานมากกว่าเป็นรูปแบบของการปกครอง
ท้องถิ่น เน่ืองจากรูปแบบดังกล่าวยังขาดอํานาจในการใช้จ่ายงบประมาณและอํานาจในเร่ืองอ่ืนๆ
เหมือนเช่นอย่างหน่วยการปกครองท้องถิ่น ดังน้ันแล้วการร่วมมือรูปแบบดังกล่าวส่วนใหญ่ก็จะ
ร่วมมือกันในการวางแผน การออกความคิดเห็น การแนะนํา เป็นต้น 

2.1.3.2  ระบบที่มีหน่วยการปกครองแห่งเดียว (One-governmental Approach)17 
ระบบที่มีหน่วยการปกครองเดียว มีวัตถุประสงค์หลักก็เพ่ือที่จะให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่และคุ้มค่ามาก
ที่สุด18 ผลดีของการมีหน่วยการปกครองเดียวช่วยอํานวยความสะดวกในการวางแผนและ

                                                            
16พรชัย เทพปัญญา, สุจิตรา ธนานันท์ และประดิษฐ์ คุณสนอ,  การบรหิารนครหลวง, 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2528), หน้า 9. 
17ไพบูลย์ ช่างเรียน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, หน้า 60-61. 
18พรชัย เทพปัญญา, สุจิตรา ธนานันท์ และประดิษฐ์ คุณสนอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 16, 

หน้า 7-8. 
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ประสานงานของบริการต่างๆในท้องที่ ขจัดการปฏิบัติงานที่เหลี่ยมล้ําซ้ําซ้อนกัน ช่วยให้การ
ดําเนินการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นไปอย่างประหยัดย่ิงขึ้น เป็นระบบเดียวที่ทําให้ประชาชน
แถบชานเมือง (Suburbanites) ได้มีส่วนในการเสียค่าใช้จ่ายสําหรับบริการต่างๆของมหานครได้อย่าง
เต็มที่ แต่ก็ได้มีผู้แย้งว่าระบบดังกล่าวน้ีจะทําให้ท้องถิ่นสูญเสียอํานาจควบคุมฝ่ายปกครอง ประชาชน
ในท้องถิ่นจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้น้อยลง และจะเป็นการลดความสนใจของมหาชนที่มี
ต่อบริการต่างๆของท้องถิ่นอีกด้วย สําหรับผลเสียของการท่ีมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลาย
หน่วยงานแล้วย่อมส่งผลให้ เกิดความยุ่งยากในการประสานงาน เกิดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน 

แนวความคิดในการจัดต้ังระบบการปกครองหน่วยเดียวน้ีจะมีวิธีการอยู่มากมายและ
ประสบความสําเร็จแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาเน้นหนักไปในส่วนที่เก่ียวกับเทศบาลจะมีอยู่ 3 วิธี คือ 

1) Annexation เป็นการผนวกหน่วยการปกครองที่มีขนาดเล็กซึ่งไม่มี
สภาพเป็นนิติบุคคลเข้ารวมกันกับหน่วยการปกครองที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม
การผนวกหน่วยการปกครองโดยวิธีดังกล่าวได้รับความนิยมน้อยมาก เพราะเหตุที่ว่าหน่วยการ
ปกครองที่ถูกผนวกเข้าไปน้ันต้องสูญเสียอํานาจการปกครองของตนเองไป นอกจากน้ีกฎเกณฑ์ต่างๆ
เก่ียวกับการผนวกเข้าด้วยกันก็มคีวามยุ่งยาก จึงส่งผลให้การรวมตัวไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร19 

2) Municipal Consolidation การผนวกและผนึกเทศบาล 2 แห่งเข้า
ด้วยกัน การรวมตัวในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามรูปแบบของ Functional Consolidation หมายถึง
เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นต้ังแต่ 2 หน่วยขึ้นไป เพ่ือร่วมมือกันในการทํา
กิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด โดยในแต่ละเทศบาลยังคงมีอํานาจในการบริหารอยู่ เพียงแต่มีการมอบ
อํานาจเรื่องที่จะร่วมมือกันกระทําไป20 

3) City-County Consolidation21 การรวมตัวลักษณะดังกล่าวเป็นการ
รวมตัวที่กว้างขวาง โดยจะร่วมกันขยายฐานของภาษีให้สูงขึ้นเพ่ือที่จะใช้จ่ายในการบริการสาธารณะ 

ถึงแม้ว่าระบบการจัดหน่วยการปกครองหน่วยเดียว จะดูมีผลดีและเห็นผลได้ชัด
เพราะข้อโต้แย้งมีนํ้าหนักน้อยกว่า แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การดําเนินงานรูปน้ีกลับทําได้ยาก โดยเฉพาะ
วิธี Consolidation น้ัน ถึงกับมีผู้กล่าวว่าเป็นวิธีการที่เป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ กฎหมายที่
ออกมาเพ่ือรวมการน้ีจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากประชาชนในท้องถิ่นเสียก่อน 

การจัดระบบหน่วยการปกครองเดียวดังกล่าวน้ี เช่น ระบบการปกครองกรุงเทพมหานคร
ในปัจจุบัน เป็นต้น การจัดแบบน้ีเป็นการยุบและรวมหน่วยการปกครองต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น การยุบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล ในกรุงเทพมหานครที่มีอยู่เดิม ตลอดจนระดับการ
ปกครองของจังหวัด และของอําเภอที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกันเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นอันเดียวหรือหน่วยเดียว22 

 

                                                            
19เพ่ิงอ้าง, หน้า 7-8. 
20เพ่ิงอ้าง, หน้า 7-8. 
21ไพบูลย์ ช่างเรียน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, หน้า 60. 
22ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 9, หน้า 41. 
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2.1.3.3  ระบบที่มีการปกครองสองระดับ (The Two Governmental Approach)23 
วิธีการตามระบบการปกครองสองระดับน้ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ

ในกลุ่มที่เช่ือว่าวิธีการสองระบบแรกไม่อาจช่วยแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างจริงจัง เพราะในระบบแรกน้ัน
เป็นการสมัครใจร่วมมือกันปฏิบัติงานหรือโอนงานให้กันทําช่ัวคราวนั้น มีข้อโต้แย้งว่าขาดการ
ดําเนินงานที่ให้ผลกลุ่มก้อนและพร้อมเพรียงกัน ส่วนข้อโต้แย้งระบบการปกครองแห่งเดียวที่สําคัญ ก็
คือหน้าที่และกิจกรรมต่างๆ ส่วนท้องถิ่นหน่วยการปกครองเล็กๆที่ใกล้ชิดสามารถดําเนินการสนอง
ความต้องการประชาชนได้ดีกว่าหน่วยการปกครองนครหลวงขนาดใหญ่ ซึ่งอาจจะมีความจําเป็นและ
อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน เพราะฉะน้ันระบบการปกครองสองระดับน้ี จึงเป็นระบบท่ีสามารถจะ
เช่ือว่าสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของ 2 ระบบแรกได้ ระบบเช่นว่าน้ีในทางปฏิบัติมีหลายวิธี คือ 

1)  Metropolitan Districts หมายถึงการที่หน่วยการปกครองในเขตนคร
หลวงอย่างตํ่าที่สุด 2 หน่วยได้ร่วมมือกันทํากิจกรรมบางอย่างเก่ียวกับการบริการสาธารณะ โดยการ
เข้าร่วมในการทํากิจกรรมดังกล่าวน้ี แต่ละหน่วยการปกครองยังมีขอบเขตเป็นของตนอยู่ มีอํานาจใน
การบริหารงานอยู่ เพียงแต่มอบอํานาจเฉพาะเร่ืองที่จะจัดการไป24 

2)  The Comprehensive Urban County Plan เป็นการโอนอํานาจ
หน้าที่ในการดําเนินการบางอย่างของเทศบาลให้แก่เคาน์ต้ีเพ่ิมขึ้น เคาน์ต้ีจะมีฐานะเป็นการปกครอง
นครหลวงด้วย (Metropolitan government) มีอํานาจกําหนดนโยบายวางแผนและปฏิบัติกิจการ
บางอย่างที่เก่ียวข้องกับเทศบาลท้ังหลายใกล้เคียง วิธีการน้ีไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงจํานวนของหน่วย
การปกครองหรือขอบเขตท้องที่ของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง จึงมักมีการยอมรับกันในทางการเมือง อย่างไร
ก็ตาม อุปสรรคสําคัญของการดําเนินการแบบน้ีก็คือ เขตการปกครองเคาน์ต้ีอาจไม่สอดคล้องกับเขต
ชุมชนนครหลวง การประกาศยกเลิกเคาน์ต้ีขึ้นเป็นเขตการปกครองนครหลวงจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
เสมอไป อีกประการหน่ึง การท่ีเคาน์ต้ีรับโอนกิจการใดๆจากเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างจะ
รู้สึกว่า ตนสูญเสียอํานาจและสถานะดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมอํานาจให้เคาน์ต้ีโดยยกเป็นหน่วย
การปกครองนครหลวง มผีลดีในด้านปฏิบัติมาก25 

3)  Federation การจัดต้ังหน่วยการปกครองขึ้นอีกระดับหน่ึง มีอาณาเขต
ครอบคลุมพ้ืนที่นครหลวงทั้งหมด และได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆหลายประการ 
(ถ้าพ้ืนที่นครหลวงมีเท่ากับเขตเคาน์ต้ี หน่วยการปกครองที่ต้ังขึ้นใหม่น้ีก็เท่ากับเข้าแทนหน่วยการ
ปกครองเคาน์ต้ีซึ่งมีอยู่เดิม) การปกครองรูปแบบน้ีมีผลดี คือ เป็นวิธีการสะดวกทางการเมือง และ
สามารถจะรวมอํานาจการปกครองไว้บางส่วนและได้ประโยชน์จากการกระจายอํานาจใน
ขณะเดียวกัน แต่ในทัศนะผู้ออกเสียงเลือกต้ัง (Voter) ในท้องถิ่น มักจะเห็นว่าแผนงานต่างๆท่ีปรากฏ
ออกมามักจะมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ และมักจะมีความรู้สึกไม่ชอบการปกครอง
ระบบน้ี ระบบสหพันธ์เป็นปรปักษ์ต่อฝ่ายที่คัดค้านเอกภาพของนครหลวง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่

                                                            
23ไพบูลย์ ช่างเรียน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, หน้า 61-62. 
24พรชัย เทพปัญญา, สุจิตรา ธนานันท์ และประดิษฐ์ คุณสนอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 16, 

หน้า 8-9. 
25ไพบูลย์ ช่างเรียน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 11, หน้า 61-62. 
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อาจจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ฝ่ายสนับสนุนได้ และในทํานองเดียวกันก็เป็นผลเสียต่อการกระจาย
อํานาจในขณะที่มีผลดีต่อความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของนครหลวงเพียงเล็กน้อย ระบบสหพันธ์จึง
ขาดการสนับสนุนจากประชาชนอย่างจริงจัง และไม่ใคร่จะได้รับความนิยมในระยะหลัง26 

ระบบที่มีการปกครองสองระดับ โดยสรุปแล้วจัดทําได้หลายแบบ เป็นวิธีแก้ปัญหา
นครหลวงที่ไม่รุนแรงนัก โดยนําเอาระบบการปกครองนครหลวงต่างๆที่จําเป็น และจะได้ผลในทาง
ปฏิบัติในการแก้ปัญหาและขจัดความยุ่งยากเก่ียวกับการครอบคลุมพ้ืนที่หน่วยการปกครองท้องถิ่น
ต่างๆของนครหลวงเช่น กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยการปกครองใหญ่หรือหน่วยการปกครองหลัก 
และจัดให้มีหน่วยการปกครองระดับเทศบาล (Municipalities) ตามเขตเมืองต่างๆอีก 3-7 แห่ง ก็
อาจจะเป็นการแบ่งเบาภาระของหน่วยการปกครองหลัก และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามี
ส่วนร่วมในการปกครอง (Participation) มากย่ิงขึ้นในระดับย่อยๆอีก27 

ที่กล่าวข้างต้นน้ัน เป็นแนวความคิดทางทฤษฎีในการจัดการปกครองนครหลวงของ
ประเทศที่พัฒนาตะวันตก โดยการจัดต้ังหน่วยการปกครองนครหลวงข้ึนในประเทศที่กําลังพัฒนา ก็มี
แนวโน้มที่จะได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะองค์การบริหารนครหลวงเป็นองค์การอีกระดับหน่ึง ซึ่ง
จําเป็นต้องมีเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นทั้งหลาย และความจําเป็นเรื่องการประสานงาน ทั้งเป็นการ
ไม่เหมาะสมที่มอบให้เทศบาลหรือหน่วยการปกครองท้องถิ่นใดหรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง
ต่างคนต่างทําไปตามลําพัง เพราะเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวข้องหลายหน่วย เพ่ืออํานวย
ความสะดวกเก่ียวข้องและประหยัดในการปฏิบัติกิจการต่างๆของนครหลวง เพราะการจัดต้ังหน่วย
การปกครองนครหลวงข้ึนจะทําให้เกิดผลหลายประการ ประการแรกเพ่ือให้การจัดบริการต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในเขตชุมชนนครหลวงเป็นไปอย่างทั่วถึง หน่วยวางแผนของนครหลวงจะอยู่
ในฐานะที่ดีกว่า เพราะจะไม่ต้องคํานึงถึงปัญหานอกเขตในเขตหน่วยการปกครองใดๆ ถือว่าเป็นเขต
ชุมชนเดียว การพิจารณาในการกําหนดเป้าหมายในเรื่องโครงการพัฒนาต่างๆจะประกอบด้วยทุก
หน่วยมีส่วนร่วมทั้งรัฐและเอกชน อาจจะมีข้อคิดเห็นว่า การจัดต้ังหน่วยการปกครองนครหลวงข้ึนน้ี 
เป็นไปในลักษณะรวบอํานาจกลับคืนมาจากหน่วยการปกครองท้องถิ่นภายหลังจากที่ได้รับมอบ
อํานาจให้ไปในรูปการกระจายอํานาจ (Decentralization) ไปช่ัวระยะหน่ึง รูปการในปัจจุบันก็เป็นไป
ดังน้ัน ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐกลับมามีบทบาทในด้านการปกครองท้องถิ่นอีก 
ในรูปการให้เงินอุดหนุน การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการวางแผน
ดําเนินงานการศึกษา การปรับปรุงแหล่งชุมชน อาคารสงเคราะห์ ถ้าพิจารณาในแง่ของรัฐประศาสน
ศาสตร์ก็เป็นการทํางานร่วมกัน (Co-Worker) เพ่ือประสิทธิภาพของงาน เพ่ือให้งานดําเนินไปตาม
แผนพัฒนา เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในการจัดบริการ (equalization) เพราะฉะน้ัน การ
จัดบริการให้แก่ท้องถิ่นต่างๆไม่ควรจะแตกต่างกันมาก เพราะการที่ชุมชนเจริญเติบโตขึ้นมานั้นเกิด
จากวิวัฒนาการตามธรรมชาติ ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ทําเลที่ต้ัง มิได้คํานึงถึงเส้นแบ่งเขตการ
ปกครอง การจัดบริการจึงควรยึดถือการเจริญเติบโตของชุมชนเป็นหลักสําคัญ 

  

                                                            
26เพ่ิงอ้าง, หน้า 62-63. 
27ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, หน้า 41. 
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2.2  การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน 
  

เมื่อสังคมประกอบด้วยคนมาอยู่รวมกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน คนจึงมีกิจกรรมหลายอย่าง
ร่วมกัน ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นของส่วนรวม มีกฎเกณฑ์ต่างๆและการตัดสินใจหลายอย่างที่ส่งผล
กระทบต่อทุกๆคน ดังน้ันโดยธรรมชาติ สังคมมนุษย์จึงเป็นชุมชนทางการเมือง ในขณะเดียวกัน 
มนุษย์จึงไม่ใช้เพียงแค่เป็นสัตว์สังคม หากยังแต่เป็นสัตว์การเมืองด้วย ดังที่อริสโตเต้ิลว่าไว้ ดังน้ันการ
ทํากิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางการเมืองร่วมกันของคนในสังคมจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
กิจกรรมทั้งสองควรจะดําเนินควบคู่กันไป ไม่ควรขาดอันหน่ึงอันใด28 

อย่างไรก็ตามแม้การเมืองจะส่งผลกระทบต่อทุกๆคน แต่เน่ืองจากการเมืองเป็นเรื่องของการ
แบ่งปันทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ในสังคมที่ผ่านมาจึงเต็มไปด้วยการแข่งขัน แย่งชิงและต่อสู้กัน
อย่างดุเดือด ในระบอบการเมืองที่ผู้มีอํานาจทางการเมืองมีเพียงคนเดียว หรือกลุ่มเดียว จึงเกิดการ
รวบอํานาจ ไม่ต้องการให้คนอ่ืนๆซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่มีอํานาจและเข้าไปมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ แล้วอ้างเหตุผลต่างๆนานา เช่นว่าตนเองหรือกลุ่มของตนเองมีฐานะพิเศษ
สูงส่ง และมีความรู้ความสามารถเหนือคนทั่วไป หรือทําบุญไว้มากในชาติก่อน และมักอ้างว่า
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองที่จํากัด ดังน้ันจึงต้องเช่ือฟังและรับคําสั่ง ประชาชนจึงถูก
กีดกันให้มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยมาก หรือไม่มีเลย ส่วนในสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนยึดมั่น
หลักการสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทุกคนมีความเสมอภาค สังคมคํ้าประกันหลักความยุติธรรม 
มีกฎหมายสูงสุดที่รับรองหลักการเหล่าน้ัน และมีกลไกที่เป็นหลักประกันว่าจะไม่มีผู้ใดหรือกลุ่มใด
ผูกขาดอํานาจการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงเป็นองค์ประกอบที่
สาํคัญและขาดไม่ได้ และเมื่อหลักการใดถูกละเมิด ประชาชนก็จะต่อสู้ช่วงชิงกลับคืน29 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองอันเป็นเง่ือนไขสําคัญในระบอบ
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ เพราะตามระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นการปกครองโดยประชาชน หรือโดย
ความยินยอมของประชาชน กล่าวคือแม้ประชาชนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการหรือ
ดําเนินการได้ด้วยตนเองโดยตรง แต่ก็ต้องมีโอกาสที่จะแสดงเจตนารมณ์ตามความต้องการของเขาว่า 
ต้องการบุคลใดเป็นตัวแทนในการตัดสินใจในทางการเมืองต่างๆ ในทางการบริหาร มีสิทธิถอดถอน
ผู้แทน เสนอกฎหมาย มีโอกาสที่จะติดตามข่าวสารบ้านเมือง แสดงความคิดเห็น เสนอข้อเรียกร้องที่
ไม่เห็นด้วยกับนโยบาย มาตรการ หรือการดําเนินการต่างๆของผู้บริหารทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ กระบวนการเหล่าน้ีคือ การมีสว่นร่วมทางการเมือง 

ดังน้ัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเร่ืองของกิจกรรมของประชาชนมีจุดมุ่งหมายที่จะ
ผลักดันการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของเขา หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้นํา ผู้
กําหนดนโยบาย หรอืผู้มีอํานาจหน้าที่เหล่าน้ันมีความเห็นในประเด็นปัญหา หรือข้อเสนอทางนโยบาย
ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ให้เป็นไปในทางที่ตรงกับความต้องการของประชาชนเหล่าน้ัน หรืออาจจะเป็นการ

                                                            
28ธเนศว์  เจริญเมือง,  ทฤษฎีและแนวคิด: การปกครองท้องถ่ินกับการบรหิารการจัดการ

ท้องถ่ิน,  (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2551), หน้า 274. 
29เพ่ิงอ้าง, หน้า 274-275. 
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กระทําเพ่ือเป็นการประท้วงแสดงความไม่พอใจหรือต่อต้านการตัดสินใจที่กําหนดออกมาแล้ว หรือ
นโยบายที่ได้ออกมาแล้วก็ได้30 

 
2.2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 
เพ่ือให้เห็นถึงอํานาจของประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการกําหนดกรอบ

นโยบายต่างๆท่ีเก่ียวข้องหรือส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งเป็นการอธิบายให้เห็นถึงวิวัฒนาการต่างๆท่ีรัฐได้
มอบอํานาจให้ประชาชน โดยการจําแนกความสัมพันธ์ออกมาเป็นหลายรูปแบบด้วยกัน ฉะน้ันแล้ว
ประชาชนในฐานะผู้รับมอบอํานาจมาจากรัฐ สามารถที่จะใช้อํานาจดังกล่าวภายใต้ขอบเขตหรือมี
ขีดจํากัดเพียงใด โดยวิวัฒนาการความสัมพันธ์ของรัฐและการปกครองต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน สามารถ
จัดแบ่งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปน้ี  

2.2.1.1  รูปแบบความสัมพันธ์แบบผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง (Ruler and Ruled)31 
วิวัฒนาการของรัฐและการปกครองนับแต่สมัยกรีกโดยเฉพาะนครรัฐเอเธนส์ถือว่า

ชาวกรีกเป็นพลเมืองที่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองโดยตรง แต่เมื่อประชาชนมีจํานวนมากข้ึน รูปแบบ
การปกครองได้เปลี่ยนโดยเป็นการให้อํานาจกับผู้ปกครองมีอํานาจเด็ดขาด ซึ่งเร่ิมต้ังแต่สมัยจักรวรรดิ
โรมันแล้วเข้าสู่ยุคกลางที่ถูกครอบงําโดยศาสนจักร ต่อมาพวกปัญญาชนก็พาออกจากยุคกลางหรือยุค
มืดสู่ยุคฟ้ืนฟูและยุคแห่งแสงสว่าง เมื่อเกิดรัฐ-ชาติขึ้นในยุโรปราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 ทําให้อํานาจใน
การปกครองรัฐได้เปลี่ยนมือจากสันตะปาปามาสู่กษัตริย์ ซึ่งลักษณะการปกครองแบบน้ีฐานะของ
ผู้ปกครองมีเหนือกว่าและสําคัญกว่าผู้ถูกปกครองเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองเป็นผู้ช้ีนําให้ประชาชนใน
ฐานะผู้ถูกปกครองต้องปฏิบัติตามถ้าผู้ปกครองทําเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ต้ังก็ได้
ช่ือว่าเป็นการปกครองแบบราชาธิปไตย (absolute monarchy) ในทางตรงกันข้าม หากการปกครอง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ัง ก็ย่อมได้ช่ือว่าเป็นการปกครองแบบทรราช( tyranny) ระบบ
การปกครองดังกล่าว ประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองเลย 

2.2.1.2  รูปแบบความสัมพันธ์แบบการปกครองโดยผู้แทน (Representative 
Government)32 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญๆ ได้แก่ การปฏิวัติในอังกฤษเมื่อปี 
ค.ศ. 1688 การปฏิวัติในอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1776 และการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1789 มีผลทํา
                                                            

30นรนิติ เศรษบุตร สมคิด เลิศไพฑูรย์ และสายทิพย์ สุคติพันธ์,  รายงานการวิจัยเรื่องการมี
ส่วนร่วมของชุมนุมในการพัฒนาประชาธิปไตย : องคก์ารบริหารส่วนตําบล,  (กรุงเทพฯ: 
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541), หน้า 3. 

31บุญเสริม นาคสาร,  การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน : ผลในทางปฏิบัติ เม่ือ
ครบรอบหกปขีองการปฏิรปูการเมือง,  ค้นวันที่ 28 มกราคม 2556 จาก http://www.pub-
law.net/publaw/view.aspx?id=697 

32บุญเสริม นาคสาร,  การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน : ผลในทางปฏิบัติ เม่ือ
ครบรอบหกปขีองการปฏิรปูการเมือง,  ค้นวันที่ 28 มกราคม 2556 จาก http://www.pub-
law.net/publaw/view.aspx?id=697 
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ให้กระแสของลัทธิประชาธิปไตยได้แพร่หลายไปยังรัฐต่างๆ ในทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลต่อการทําลาย
ศูนย์กลางการควบคุมและการผูกขาดอํานาจรัฐของบุคคลหรือคณะบุคคล ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐกับประชาชนแบบ ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง เปลี่ยนมาเป็นแบบการปกครองระบอบผู้แทน 
(Representative Government) 

สาระสําคัญของความสัมพันธ์แบบการปกครองโดยผู้แทน คือ อํานาจรัฐที่เรียกกันว่า 
“อํานาจอธิปไตย” (Sovereignty) น้ัน เป็นของประชาชน (Popular Sovereignty) แต่ประชาชนไม่
สามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยตรงดังเช่นสมัยนครรัฐเอเธนส์ เน่ืองจากมีจํานวนประชากรมากขึ้น 
จึงต้องมีการมอบอํานาจอธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนให้กับตัวแทนเป็นผู้ใช้อํานาจแทนประชาชน จึง
เรียกว่า “ผูแ้ทนราษฎร” ลักษณะสําคัญของการปกครองโดยผู้แทน ประกอบด้วย (1) ประชาชนมอบ
อํานาจอธิปไตยของตนให้ ตัวแทนไปใช้แทนตน (2) การมอบอํานาจอธิปไตยต้องผ่านกระบวนการ 
“เลือกต้ัง” (Election) ภายใต้ระบบการแข่งขัน (Competition) (3) ตัวแทนของประชาชนมีอํานาจ
จํากัดตามที่กฎหมาย (รัฐธรรมนูญ) กําหนดไว้เท่าน้ัน (4) เป็นการมอบอํานาจให้กับผู้แทนอย่างมี
เง่ือนไข หากผู้แทนใช้อํานาจนอกขอบเขตของกฎหมาย ใช้อํานาจโดยพลการ หรือโดยบิดเบือนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว ประชาชนเจ้าของอํานาจอธิปไตยย่อมเรียกอํานาจคืนได้  

อย่างไรก็ดี การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยระบบผู้แทนท่ีเกิดขึ้นใน
สังคมต่างๆ มีข้อบกพร่องและจุดอ่อนอยู่หลายประการ มีการวิพากษ์ถึงความไร้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ขาดความเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน อาทิเช่น มีคํากล่าวว่าเป็นการปกครองของ
นายทุน คนกลุ่มน้อยสามารถผูกขาดอํานาจ เป็นต้น  

2.2.1.3  รูปแบบความสัมพันธ์ของการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participative Politics)33 
ความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตยโดยผู้แทนได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการ

พัฒนาการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการจึงได้เสนอทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
จุดอ่อนของระบบประชาธิปไตยโดยผู้แทน โดยการเสนอระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมา
ทดแทน หลักการสําคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพ้ืนฐานที่ว่า ประชาชนเป็น
เจ้าของอํานาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใช้อํานาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอํานาจให้กับผู้แทนของ
ประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น “ตัวแทน” แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบควบคุม
และแทรกแซงการทําหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ  

จากวิวัฒนาการความสัมพันธ์ต่างๆของรัฐกับประชาชน สามารถสรุปได้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนน้ัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยที่แตกต่างกัน ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับว่ารัฐจะให้ความสําคัญกับประชาชนมากน้อยเพียงใด โดยจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการให้ยุคแรก
จะเป็นช่วงที่รัฐใช้อํานาจอย่างเด็ดขาด โดยผู้อยู่ใต้อํานาจน้ันไม่มีอํานาจในการแสดงความคิดเห็น
อย่างใดๆ มีหน้าที่ต้องกระทําตามคําสั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต่อมาเมื่อยุคสมัยแปรเปลี่ยนไป หลักการ
ประชาธิปไตยก็ได้มีการถูกหยิบยกมาใช้ในทางการเมืองมากข้ึน โดยเน้นให้ความสําคัญกับอํานาจของ

                                                            
33บุญเสริม นาคสาร,  การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน : ผลในทางปฏิบัติ เม่ือ

ครบรอบหกปขีองการปฏิรปูการเมือง,  ค้นวันที่ 28 มกราคม 2556 จาก http://www.pub-
law.net/publaw/view.aspx?id=697 
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ประชาชน รัฐสามารถใช้อํานาจเท่าที่ประชาชนมอบให้เท่าน้ัน ไม่สามารถใช้อํานาจรัฐได้โดยลําพัง จึง
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์
ดังกล่าวก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านผู้แทน โดยประชาชนมอบอํานาจให้
ผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่ทางการเมืองแทนตนเอง หรือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะที่ประชาชน
สามารถเข้าร่วมทางการเมืองได้โดยตรง เช่น การริเริ่มเสนอความคิดเห็นต่างๆได้โดยตรงโดยไม่ผ่าน
ตัวแทน การทําประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ เป็นต้น 

 
2.2.2  ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งหน่ึงที่สามารถสะท้อนถึงความเป็น

ประชาธิปไตยได้ เน่ืองจากระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่ให้
ความสําคัญกับประชาชน โดยถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจ ดังน้ันในการแสดงออกถึงการ
กระทําต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่รัฐสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นตามเวทีทางการเมืองต่างๆก็ตาม สิ่งต่างๆเหล่าน้ีที่
ประชาชนได้เข้าร่วมน้ัน ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งสิ้น 

การที่จะทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนน้ัน มี
ความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทราบถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองก่อน เพ่ือสามารถทํา
ความเข้าใจในประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

การมีสว่นร่วมทางการเมืองน้ัน มีนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายไว้มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นนักวิชาการต่างประเทศ หรือ นักวิชาการภายในประเทศ โดยเฉพาะนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญ
ทางด้านรัฐศาสตร์ และทางด้านนิติศาสตร์ ซึ่งแต่ละท่านได้ให้ความหมายที่แตกต่างกัน พอจะรวบรวม
ความหมายที่สําคัญๆ ดังต่อไปน้ี 

Milbrath และ Goel ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงการกระทํา
ของบุคคลเพ่ือพยายามที่จะมีอิทธิพลหรือให้การสนับสนุนการกระทําของรัฐบาลและระบบการเมือง 
และยงัรวมไปถึงบทบาทของประชาชนในการกระทําหรือแสดงออกใดๆ เพ่ือให้เห็นว่าตนเองมีอิทธิพล
ต่อการเมือง โดยส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองน้ัน จะเร่ิมต้นจากความสนใจ
ความสนใจทางการเมืองไปสู่กิจกรรมทางการเมืองที่ต้องการความสนใจและแรงจูงใจมากข้ึน
ตามลําดับ34 

Almond และ Verba ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
น้ันมีความแตกต่างกันตามวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละบุคคล โดยสามารถที่จะแบ่งวัฒนธรรม
ทางการเมืองออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบการเมือง ไม่มีความคิดที่จะเข้าไปมีบทบาทหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

                                                            
34บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล,  ประชาธปิไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Democracy,  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 62. 
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กระทําต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับระบบการเมือง ประชาชนที่มีวัฒนธรรมในแบบดังกล่าวก็จะไม่มีส่วนร่วม
ในทางการเมืองใดๆเลย 

2)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองโดยทั่วไป แต่ไม่สนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทุก
กระบวนการทางการเมือง โดยประชาชนที่มีวัฒนธรรมดังกล่าวจะเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองบ้าง
เป็นคร้ังคราวโดยไม่มีความรู้สึกว่าตนเองอยู่ในฐานะที่มีความหมายหรือมีอิทธิพลทางการเมือง 

3)  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลท่ี
เข้าใจระบบการเมือง มีการรับรู้ต่อโครงสร้างทางการเมืองและการบริหาร ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมือง มคีวามรู้สึกว่าตนเองมีอิทธิพลที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้  

Herbert McClosky ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะต้องเป็น
กิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมอย่างสมัครใจ และเป็นกิจกรรมซึ่งสมาชิกทั้งหมดทั้งหลายที่อยู่ในสังคมได้
มีส่วนกระทําร่วมกันในอันที่จะเลือกผู้นําของตนเอง และกําหนดนโยบายของรัฐ การกระทําเหล่าน้ัน
อาจจะกระทําโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ได้ ซึ่งบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองน้ัน ได้แก่
บุคคลที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปน้ี คือ การใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง การแสวงหาความรู้
ทางการเมือง การอภิปรายกันหรือการแลกเปลี่ยนความคิดกันพูดคุยกันในกลุ่มเรื่องการเมือง การเข้า
ร่วมชุมนุมทางการเมืองในบางเหตุการณ์ เป็นต้น เน่ืองจากการเข้าร่วมทางการเมือง จะเป็นตัวกระตุ้น
เตือนให้ผู้ที่ใช้อํานาจปกครอง และผู้ที่อยู่ใต้อํานาจการปกครอง ได้สํานึกถึงหน้าที่ของตนเองและ
ความรับผิดชอบของตนเองด้วย นอกจากน้ียังเป็นการช่วยขยายขอบข่ายความรู้ทางด้านการเมืองให้
กว้างขวางขึ้นอีกด้วย35 

แนวความคิดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีนักวิชาการภายในประเทศได้ให้
ความหมายไว้ดังน้ี 

ท่านอาจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นปรากฏการณ์ที่
สําคัญอย่างหน่ึง ในระบอบการเมืองในสมัยปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระบอบประชาธิปไตย ทั้งน้ี 
เพราะความชอบธรรมแห่งอํานาจปกครอง (Legitimacy) มีที่มาจากหลักเหตุผลและหลักนิติธรรม ผู้ที่
จะอ้างความชอบธรรมแห่งอํานาจทางปกครองนี้ได้ก็ต่อเมื่อผู้อยู่ใต้อํานาจการปกครองมีความเช่ือว่า 
การใช้อํานาจน้ันถูกต้องตามกฎหมายและมีเหตุผล ดังน้ัน ผู้ปกครองจึงต้องทําให้เห็นว่าตนไม่ละเมิด
ต่อกฎหมาย และดําเนินการปกครองอย่างมีเหตุผลด้วย36 

ท่านอาจารย์ประทาน คงฤทธิศึกษากร กล่าวว่า การเข้าร่วมทางการเมือง (Political 
Participation) เป็นกิจกรรมทางการเมืองอันสําคัญสําหรับการปกครองท้องถิ่น เน่ืองจากเป็นการ
กระจายอํานาจของรัฐบาล มาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีสิทธิมีเสียงดําเนินการปกครองกันเองตามวิธี
ทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามถ้าองค์กรปกครองท้องถิ่นจัดต้ังขึ้นประชาชน
ไม่สนใจ ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงแล้วระบบการปกครองท้องถิ่นน้ัน ก็หาได้มีประโยชน์ในทางสิทธิ

                                                            
35เพ่ิงอ้าง, หน้า 63. 
36นรนิติ เศรษบุตร สมคิด เลิศไพฑูรย์ และสายทิพย์ สุคติพันธ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 30,  

หน้า 3. 
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ทางการเมือง (Political Right) ของประชาชนไม่ เสมือนหน่ึงว่าการปกครองท้องถิ่นน้ันๆรับผิดชอบ
และดําเนินการโดยรัฐบาลเสียเอง ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้แก่ การเลือกต้ัง การมี
กิจกรรมเกี่ยวกับพรรคการเมือง การแสดงความคิดเห็น การจัดต้ังและการรวมกลุ่มผลประโยชน์ และ
การแสดงออกของประชาชนเพ่ือเรียกร้องให้รัฐกระทําหรืองดเว้นกระทํา เป็นต้น37 

ท่านอาจารย์สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นการแสดงออก
ซึ่งการกระทําทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกําหนดผู้ปกครองในการใช้สิทธิเลือกต้ัง
หรือถอดถอนผู้นําทางการเมือง การผลักดันในการตัดสินใจของรัฐบาล การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล การ
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือแสดงออกให้รัฐบาลรู้ว่าประชาชน
เห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยกับนโยบายและการกระทําของรัฐบาล และเพ่ือแสดงการเรียกร้องให้รัฐบาล
สนองความต้องการของประชาชนโดยเร็ว38 

ธเนศวร์ เจริญเมือง เห็นว่าความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมี
ความหมายที่แตกต่างกันตามรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังน้ี39 

ความหมายแรกเป็นความหมายอย่างแคบ โดยถือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเคร่ืองมือ
ที่สําคัญอย่างหน่ึงในการผลักดันการกําหนดนโยบายของรัฐ โดยให้ความสําคัญว่าการเลือกต้ังเป็น
เครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพราะการเลือกต้ังจะเป็นการให้
ประชาชนจํานวนมากที่สุดได้มาเข้าร่วมและประชาชนเหล่านั้นสามารถแสดงเจตจํานงของตนเองด้วย
การกําหนดว่าจะเลือกใครไม่เลือกใคร ผู้ที่สนับสนุนแนวทางเช่นน้ีเห็นว่า สังคมปัจจุบันมีความ
สลับซับซ้อนมาก ทั้งยังมีขนาดใหญ่และมีประชากรมาก การที่จะให้ประชาชนจํานวนมากมีบทบาท
ทางการเมืองมากมายย่อมเป็นไปได้ยาก ดังน้ันการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ดีเข้าไปทํางาน
การเมืองแทนคนส่วนใหญ่จึงเป็นช่องทางที่เป็นไปได้มากกว่าช่องทางอ่ืนๆ 

ความหมายที่สองเป็นความหมายอย่างกว้าง โดยเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนทาง
การเมือง มิใช่เป็นเพียงเคร่ืองมือเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเท่าน้ัน แม้ว่าการเลือกต้ังจะ
เป็นสิ่งที่จําเป็น แต่ยังไม่เพียงพอท่ีจะทําให้ประชาชนสามารถกําหนดคุณภาพชีวิตของตนเองและ
สังคมและทิศทางของสังคมในอนาคตได้ 

กล่าวโดยสรุป ความหมายแรกเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเน้นที่การ
เลือกต้ัง ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองที่จํากัดเพียงการไปเลือกต้ัง จากน้ันก็ปล่อยให้ผู้แทน
ทําหน้าที่แทนพวกเขา และเมื่อถึงเวลาเลือกต้ังอีกคร้ัง แนวคิดเช่นน้ีทําให้มีผู้ เรียกระบบน้ีว่า 
“ประชาธิปไตยแบบผู้แทน”และบางคนเรียกว่า“เลือกต้ังอธิปไตย”(Electocracy)บางคนเรียกว่า 
“ระบอบพลเมือง” 4 ปีครั้ง ซึ่งหมายถึงว่าประชาชนไปทําหน้าที่พลเมืองเพียงคร้ังเดียวในรอบ 4 ปี
ส่วนความหมายที่สอง เน้นการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านและต่อเน่ือง ดังน้ันระบบประชาธิปไตย

                                                            
37ประทาน คงฤทธิศึกษาการ,  การปกครองทอ้งถ่ิน,  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุ

สภา, ลาดพร้าว 2535), หน้า 15. 
38สมบัติ ธํารงธัญวงศ์,  การเมืองแนวความคิดและการพัฒนา,  (กรุงเทพฯ: สุนทรออฟเซ็ท, 

2537), หน้า 328-330. 
39ธเนศวร์ เจริญเมือง, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 30, หน้า 275-277. 



23 

ดังกล่าวจึงเป็นแบบประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งแสดงออกอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ได้แก่ การ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเมืองและกิจการสาธารณะทั้งหลาย การเข้าร่วมฟังการปราศรัยหา
เสียง การเข้าร่วมอภิปรายหรือรับฟังการประชุมทางการเมือง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
การช่วยหาเสียงสนับสนุนผู้สมัครบางคนการลงสมัครรับเลือกต้ัง การซักถามหรือเสนอนโยบายหรือ
การขอแก้ไขกฎหมายและนโยบายของผู้สมัครรับเลือกต้ัง ผู้แทน หรือ ฝ่ายบริหารการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของผู้แทนและฝ่ายบริหาร เช่น การออกกฎหมาย หรือคัดร่าง
กฎหมาย การอนุมัติงบประมาณและโครงการต่างๆ การผลักดันให้มีการยกเลิกโครงการหรือสนับสนุน
โครงการ การเรียกร้องให้มีประชาพิจารณ์ หรือการถอดถอนผู้แทนหรือฝ่ายบริหารและการผลักดันให้
รัฐส่งเสริมหรือยอมให้มีบทบาททางการเมืองของประชาชนให้มากขึ้นในระดับท้องถิ่น เช่น การ
กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นและการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น 

ถวิลวดี บุรีกุล ได้ให้ความเห็นว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการเรียนรู้
ซึ่งกันและกันของทุกฝ่ายและยังอาจเป็นการปูพ้ืนฐานมั่นคงสําหรับวิวัฒนาการไปสู่การปกครอง
ตนเองของท้องถิ่นได้ในอนาคตโดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แต่ละคนมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง
และสนใจเป็นเรื่องๆไป เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บนํ้าฝนการศึกษาการสาธารณสุขเป็นต้นข้อสําคัญ
กิจกรรมเหล่าน้ีจะต้องสัมพันธ์กับปัญหาและความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมยังอธิบายได้
ในหลายมิติ ทั้งในแง่ของมิติความลึกและในเชิงกว้าง40  ดังน้ี 

การมีส่วนร่วมในความหมายที่แคบ คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจโดย
ประชาชนต่อโครงการใดโครงการหน่ึงของโครงการสาธารณะต่างๆท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติ
แต่ไม่ได้หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เน้ือหาของโครงการ 

การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้าง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบทรู้สึกต่ืนตัวเพ่ือที่จะ
ทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนาขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิด
ริเริ่มของคนในท้องถิ่น 

จากความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่นักวิชาการต่างๆ ได้ให้
ความหมายไว้พอจะสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือเป็นกระบวนการทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน ไม่เพียงแต่การเลือกต้ังหรือถอดถอน
ผู้แทนเข้ามาทําหน้าที่ด้านการบริหารและนิติบัญญัติ รัฐยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยการแสดงความคิดเห็น การลงประชามติ ตลอดจนตรวจสอบการอํางานของรัฐ ตาม
สิทธิและเสรีภาพที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังน้ันการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามท่ีรัฐ
ให้อํานาจไว้ ประชาชนจะต้องทําความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของตนเองก่อนว่ามีสิทธิและ
เสรีภาพเพียงใด กฎหมายอะไรบ้างให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน โดยเริ่มต้ังแต่การเลือกคนดีมี
ความรู้ ความสามารถที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือบริหารประเทศ มิใช่เลือกเข้ามาเพราะวัฒนธรรม
อุปถัมภ์หรืออิทธิพลทางด้านการเมือง เมื่อผู้แทนที่ประชาชนเลือกต้ังเข้ามาแล้วได้ไปทําหน้าที่บริหาร

                                                            
40ถวิลวดี บุรีกุล,  การมีส่วนร่วม : แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการ, เอกสารประกอบการ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนรว่มของประชาชนวุฒิสภา, 
(นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 5-6. 
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ประเทศ หรือออกกฎหมายก็จะต้องให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ออกเสียงประชามติต่อ
แผนงานหรือนโยบายต่างๆ มีสิทธิเสนอกฎหมาย และเมื่อประชาชนเห็นว่าบุคคลผู้น้ันประพฤติตนไป
ในทางทุจริต ผิดจริยธรรม บริหารงานไม่โปร่งใส ประชาชนก็มีสิทธิที่จะถอดถอนบุคคลน้ันได้ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ 

 
2.2.3  รูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นน้ัน มีหลายรูปแบบด้วยกัน อัน

ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น การทําประชาพิจารณ์ การทํา
ประชามติ สามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

2.2.3.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น41 
หากพิจารณาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนน้ันจะพบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีเจตนารมณ์
ชัดเจนในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ ไม่ได้หยุดอยู่ที่
เพียงการไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สิทธิการเข้าช่ือเพ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและสิทธิในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  เท่าน้ัน หากแต่ได้บัญญัติเพ่ิมเติมขยายประเภทการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในเรื่อง การแจ้งข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น การออกเสียงประชามติ การมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและประชาชน
สามารถเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใกล้ชิดย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังมีความยืดหยุ่นใน
แง่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เปิดโอกาสใน
การกําหนดจํานวนผู้เข้าช่ือในกฎหมายลูก เพ่ือให้สามารถปรับจํานวนให้มีความแตกต่างได้ตามขนาด
และจํานวนประชาชนให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ต่างจากบทบัญญัติที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 286-287 ที่มีการกําหนดจํานวนผู้มี
สิทธิเลือกต้ังที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นและการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไว้ตายตัว 
 
 
 

                                                            
41ฉัตรระวี ปริสทุธิญาณ,  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถ่ิน : จาก

รัฐธรรมนูญ’ 50 สู่ร่างพระราชบญัญัติ,  (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 3-4. 
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2.2.3.2  การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น42 
ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นของประเทศ

ไทยอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดย
มีหลักเกณฑ์ในการเข้าช่ือเพ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังน้ี 

1)  กําหนดให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภา
ทอ้งถิ่นเพ่ือดําเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติได้ 

2)  ในการย่ืนรายช่ือเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น คํารองขอต้องประกอบด้วย 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ช่ือ ที่อยู่ ลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือ และรายช่ือของผู้เข้าช่ือพร้อมสําเนาบัตร
ประชาชนเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น 

3)  ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะเสนอน้ันจะต้องมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอ
ได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใด 

4)  ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เมื่อร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นน้ันผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อบัญญัติน้ันๆ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

จากกระบวนการข้ันตอนการเข้าช่ือเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวน้ัน จะเห็นว่า
มีความเป็นไปได้น้อยมาก เพราะกระบวนการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นน้ันจะต้องมีการแนบร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นประกอบไปด้วย ประชาชนผู้เสนอจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะ
เก่ียวกับการยกร่าง ออกแบบข้อกฎหมายซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือขีดความสามารถที่ประชาชนท้องถิ่น
ทัว่ไปจะกระทําได้ อีกทั้งขั้นตอนและกระบวนการยังมีความซับซ้อน ให้ระยะเวลานาน และยังขึ้นตรง
ต่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคท่ีเป็นผู้บังคับใช้หรือ
กํากับดูแลเรื่องน้ันๆ ตามกฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้ว สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะกระทรวงมหาดไทยได้วาง
ระเบียบไว้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้น้ัน ต้องเสนอให้ส่วนกลาง
อนุมัติ “โดยผ่านไปเป็นลําดับขั้น” ต้ังแต่อําเภอจนถึงกระทรวงมหาดไทย จึงใช้เวลานาน สภาพการณ์
เช่นน้ีเองจึงถือได้ว่าอํานาจการปกครองยังคงรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางเช่นเดิมอํานาจในการเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือเสนอข้อบัญญัติเป็นเพียงการให้อํานาจนิติบัญญัติทีไ่ม่มีทางบรรลุผลได้ 

2.2.3.3  การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ปัจจุบันการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ภายใต้การบังคับใช้

ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังน้ี 

เริ่มจากหากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้น้ันไม่สมควรจะดํารงตําแหน่งอีกต่อไป ก็สามารถเข้าช่ือร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ในกรุงเทพมหานคร

                                                            
42เพ่ิงอ้าง, หน้า 4-6. 
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ให้ย่ืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) โดยให้ยึดถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังของแต่ละ
ทอ้งถิ่นต่อจํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ ดังต่อไปน้ี 

การนับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ถือตามจํานวนในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งหลังสุดที่ใช้สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี สําหรับการร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน มีข้อกําหนดถึงรายละเอียด
ในคําร้อง ดังน้ี 

1)  ช่ือ ที่อยู่ ลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรอืหลักฐานอ่ืนใดที่มีรปูถ่ายแสดงตนและออกให้โดยหน่วยงานราชการ 

2)  รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เสื่อมเสียของผู้ที่ต้องการ
ถอดถอน 

3)  รายช่ือผู้แทนของผู้เข้าช่ือ 
4)  คํารับรองของผู้แทนผู้เข้าช่ือว่าผู้เข้าช่ือทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันและร่วมเข้าช่ือด้วยตนเอง 
2.2.3.4  การทําประชาพิจารณ์ 
คําว่า ประชาพิจารณ์ ประกอบด้วยคําว่า ประชา หมายถึง ประชาชน กับคําว่า 

พิจารณ์  ซึ่งหมายถึง พิจารณา ตรวจตรา สอบสวน ให้ความคิดเห็น 
เมื่อนํามาแต่ละความหมายมารวมกันแล้ว ประชาพิจารณ์ จึงหมายความว่า การรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องที่มีผลกระทบชีวิตของประชาชนทุกคน การทําประชาพิจารณ์
ควรจัดให้ได้รบัความคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่า และทาํในวงกว้างเพ่ือสามารถที่จะหาข้อสรุปที่
สะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวกับสิ่ง
ที่มผีลกระทบต่อประชาชนจํานวนมาก 

การทําประชาพิจารณ์เป็นกระบวนการที่รัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความ
คดิเห็นในปัญหาสําคัญของชาติที่มีข้อให้เก่ียวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้มี
โอกาสรับทราบข้อมูลโดยละเอียด แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่อโครงการหรือ
นโยบายน้ัน ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามรวมทั้งการทําประชาพิจารณ์เป็นการดําเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นทางการตามระเบียบสํานักนายกฯ จึงจําเป็นต้องมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประชาพิจารณ์ มีการประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชา
พิจารณ์ มีการลงทะเบียนเพ่ือการเข้าร่วมประชาพิจารณ์43 

การทําประชาพิจารณ์เป็นการเปิดโอกาสให้สําหรับบุคคล ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการของรัฐได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่เก่ียวกับโครงการดังกล่าว โดยอาจจะใช้การพิจารณา
เป็นการประชุมหารืออย่างเป็นทางการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบต่อการดําเนินโครงการ 
และกลุ่มผลประโยชน์ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการดังกล่าว หน่วยงานของรัฐไม่จําเป็นต้อง
ได้รับอํานาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในการจัดประชาพิจารณ์ โดยถือเป็นเร่ืองที่ปกติและ

                                                            
43สร  อักสรสกุล,  “ประชาพิจารณ์ ทําแล้ว ทําอีกก็ได้ ไม่ผดิกติกา”  มติชน  27, 9512 

(25 มนีาคม 2547): 27.  
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เป็นการเหมาะสมท่ีรัฐบาลจะปรึกษาประชาชนก่อนการเนินการที่สําคัญ การประชาพิจารณ์ใน
ปัจจุบัน ได้ตอบสนองต่อกลุ่มผลประโยชน์ที่มีจํานวนมากขึ้น โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบของการทําประชาพิจารณ์เน่ืองจากการทําประชาพิจารณ์น้ัน 
ทําให้รัฐบาลสามารถที่จะศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของ
ประชาชน นอกจากจะเป็นประโยชน์ในเชิงการบริหารงานเชิงนโยบายแล้ว ประโยชน์ที่กระทบต่อ
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อย การทําประชาพิจารณ์สะท้อนให้เห็น
ว่าความคิดเห็นของประชาชนเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 

2.2.3.5  การทําประชามติ 
การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชน

ด้วยการลงคะแนนออกเสียงเพ่ือตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสําคัญ
และมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ก่อนที่จะนํามติหรือการตัดสินใจน้ันออกเป็นกฎหมายหรือนําไปปฏิบัติเพ่ือบังคับใช้เป็นการทั่วไป44 

การออกเสียงประชามติต่างจากประชาพิจารณ์คือการออกเสียงประชามติจะต้องมี
การลงคะแนนออกเสียงเพ่ือหามติของประชาชนในเร่ืองสําคัญน้ัน ๆ ส่วนประชาพิจารณ์เป็นเพียงการ
รับฟังความเห็นของประชาชนท่ีจะได้รับผลกระทบในเรื่องน้ัน ๆ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะ
มีคําสั่งหรือดําเนินการใดๆ 

หลักสําคัญของการออกเสียงประชามติ การออกเสียงประชามติเป็นรูปแบบหน่ึงของ
ประชาธิปไตย แบบโดยตรง ที่ให้ประชาชนสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องที่มี
ความสําคัญและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตนเองได้ ถือเป็นมาตรการถ่วงดุลอํานาจองค์กรหรือ
สถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน มิให้ดําเนินการใด ๆ โดยมิได้ฟังเสียงที่แท้จริงของประชาชน 

การออกเสียงประชามติโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
1)  การออกเสียงประชามติแบบบังคับ หมายถึง การออกเสียงประชามติที่

เขียนบังคับไว้ในกฎหมายว่า ก่อนการดําเนินการในเรื่องใด ๆ ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจากประชาชนก่อน โดยหากเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบจึงจะ
สามารถดําเนินการในเรื่องน้ันได้ 

2)  การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก หมายถึง การออกเสียงประชามติ
ที่มีบทบัญญัติเขียนไว้ว่าในกรณีที่เห็นสมควร รัฐหรือองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่อาจจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องน้ัน ๆ ก่อนที่จะดําเนินการหรืออาจเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้าช่ือ เพ่ือขอให้จัดทําประชามติในเรื่องที่เห็นว่ามีความสําคัญและกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 
 

                                                            

 44สํานักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง, การออกเสียงประชามติ, ค้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์   
2556 จาก http://www.ect.go.th/newweb/th/referendum 
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2.2.4  เงื่อนไขพื้นฐานและองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน45 
การสร้างเง่ือนไขการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนก็เพ่ือที่จะวางกรอบกําหนดสิ่ง

ต่างๆว่าเมื่อประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว จะต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด และ
นอกจากจะเป็นการวางกรอบข้อบังคับให้แก่ประชาชนแล้ว ยังเสมือนหน่ึงว่าเป็นหลักประกันขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนที่เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง
ถึงการแสดงออกทางการเมือง เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะต้อง
ประกอบไปด้วยอิสรภาพ ความเสมอภาค และมีความสามารถ สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปน้ี 

2.2.4.1  ต้องมีอิสรภาพ 
ประชาชนมีอิสระที่จะเข้าร่วมทางการเมืองหรือไม่เข้าร่วมทางการเมืองก็ได้ ถ้า

ประชาชนเข้าร่วมทางการเมือง การเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ ไม่มีการบังคับจากกลุ่มอิทธิพลใด การถูกบังคับให้เข้าร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่า
เป็นการมีส่วนร่วม ดังน้ัน การที่จะถือว่าประชาชนเข้าร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงน้ันจะต้องเกิด
จากความสํานึกภายในของตัวประชาชนเองว่าอยากท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองน้ันๆหากการ
เข้าร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆท่ีรัฐจัดให้มีขึ้นเกิดจากการบังคับให้ประชาชนต้องกระทํา ก็ย่อม
ถือว่าประขาขนไม่มคีวามเต็มใจในการเขา้มามีส่วนร่วม ขาดการตัดสินใจด้วยตนเอง 

2.2.4.2  ต้องมีความเสมอภาค  
ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ เข้าร่วมคนอ่ืนๆ 

เน่ืองจากความเท่าเทียมจะบ่งบอกถึงว่าตนเองได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีไม่ถูกปิดก้ันหรือกีด
กัน หากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนเกิดความไม่เท่าเทียมกันของแต่ละบุคคล
เกิดขึ้น เช่น การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินโครงการต่างๆที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชน หน่วยงานให้ภาครัฐจะต้องให้ประชาชนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี ไม่มี
การปิดก้ันทางความคิด เน่ืองจากประชาชนอาจจะเกิดความหวาดระแวงหรืออาจจะเกิดความเบ่ือ
หน่ายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในคร้ังต่อๆไป เน่ืองจากเห็นว่าความคิดของตนเองที่ได้แสดง
ออกไปน้ันไม่มคีวามหมายไม่มีคุณค่า 

2.2.4.3  ต้องมีความสามารถ  
ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมทางการเมืองน้ันจะต้องมีความสามารถ

อย่างเพียงพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมน้ันๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะกําหนดว่าผู้เข้าร่วมมี
เสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมที่กําหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย
การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ มิเช่นน้ันต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถ
เข้าร่วมได้เช่น กรณีของการเข้าร่วมทางการเมืองในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งการเสนอร่าง
กฎหมายน้ันจะต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมาก ประชาชนที่เข้าร่วมอาจจะต้องมีประสบการณ์
ในการยกร่างกฎหมายจึงจะสามารถที่จะช่วยในการเสนอยกร่างกฎหมายดังกล่าวได้ ดังน้ันหาก
ปรากฏว่าประชาชนที่ เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นผู้ที่ ไม่มีความรู้

                                                            
45ถวิลวดี บุรีกุล, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 40, หน้า 16-18. 
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ความสามารถในทางกฎหมายโดยเฉพาะ การเข้าร่วมทางการเมืองดังกล่าวก็อาจจะไม่บรรลุผล
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสูงสุด 

เมื่อได้ศึกษาถึงเง่ือนไขพ้ืนฐานที่เ ก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว 
องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหน่ึง เน่ืองจากหากการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไม่ครบองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้ว การกระทําต่างๆท่ี
ประชาชนท่ีได้แสดงออกว่าเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมน้ัน ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนแต่อย่างใด 

องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนน้ันมี 3 ด้านด้วยกันคือ 
ประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การที่จะ
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงน้ัน จะต้องมีจุดประสงค์และความมุ่งหมาย
ของการเข้าร่วมว่าเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร ประชาชนท่ีจะเข้าร่วมทางการเมืองจะได้ตัดสินใจว่า
กิจกรรมดังกล่าวสมควรที่จะเข้าร่วมหรือไม่ เนื่องจากหากพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแล้ว
ประชาชนเห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะเข้าร่วม ประชาชนก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ต้องมีกิจกรรม
เป้าหมาย การที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองน้ันต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่ามี
รูปแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือประชาชนจะได้ตัดสินใจและองค์ประกอบสุดท้ายของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองคือ ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้ันจะต้องมี
กลุ่มเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามบางคร้ังกลุ่มเป้าหมายมักจะถูกจํากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์
ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพ้ืนฐาน 

ในความเป็นจริงแล้วการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่สามารถทําได้ในทุกครั้งเสมอไป 
เน่ืองจากด้วยเง่ือนไขทางด้านระยะเวลาที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม หรือในเรื่องของ
ความสามารถของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองก็เป็นไปได้ ดังน้ันการจําแนกเกี่ยวกับ
ประเด็นที่จะนํามาใช้พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงมีความสําคัญโดย
สามารถนํามาช่วยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ง่ายย่ิงขึ้น ประเด็นการจําแนกต่างๆ
น้ันก็ได้แก่ การตัดสินใจและผลกระทบที่สําคัญ การตัดสินใจการมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 
การตัดสินใจที่จะไปมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม การตัดสินใจที่มี
ความเก่ียวข้องกับเร่ืองที่มีความขัดแย้งกันอยู่ก่อนแล้ว และประเด็นสุดท้ายคือ ความจําเป็นเพ่ือให้มี
การสนับสนุนต่อผลของการตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีความสําคัญอย่างย่ิงในการสร้าง
ประชาธิปไตยอย่างย่ังยืนและส่งเสริมธรรมมาภิบาล ตลอดจนการบริหารงาน หากนโยบายต่างๆท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย
ต่างๆมากขึ้นเท่าใด ก็จะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีการมีส่วน
ร่วมของประชาชนก็ช่วยในเรื่องของการตรวจสอบผู้บริหาร ทําให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคม
มากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบายต่างๆท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นน้ันๆ  
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2.2.5  ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนน้ันเป็นจําแนกการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนเพื่อสามารถท่ีจะแสดงให้เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับใดที่ต้องให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดไปถึงระดับน้อย ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หรอืความมุ่งหมายของกิจกรรมทางการเมืองดังกล่าวว่าต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด 

การให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองน้ันสามารถทําได้ในหลายระดับด้วยกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับว่ารัฐบาลในแต่ละยุคในแต่ละสมัยน้ัน ได้ให้ความสําคัญกับประชาชนมากน้อยแตกต่างกัน46 คือ 

1)  ประชาชนเป็นผู้มีอํานาจ หมายถึงการให้ประชาชนเข้าจัดการหรือดําเนินการเอง 
โดยไม่มีการติดต่อกับรัฐบาลก่อนซึ่งอาจมีการโต้ตอบจากรัฐบาล เช่น การจัดต้ังศาลเต้ีย การ
เดินขบวน การเข้ายึดสถานที่ของทางราชการเพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม เป็นต้น โดยลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการแสดงความสัมพันธ์ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับรัฐบาลน้ัน
มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ กล่าวคือ ถ้าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองหรือเข้าไปมีบทบาท
ในทางการเมืองมากข้ึนเท่าไหร่ รฐับาลก็จะมีอํานาจน้อยลง 

2)  ประชาชนและรัฐบาลร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยท้ังสองฝ่ายมีอํานาจที่เท่าเทียม
กัน เช่น โครงการทําความสะอาดหมู่บ้าน การสร้างถนน เป็นต้น 

3)  ประชาชนทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาล หมายถึง เมื่อรัฐบาลต้องการให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน รัฐบาลก็จะขอ
ความเห็นมายังประชาชนและต้ังใจท่ีจะกระทําตามความเห็นน้ัน แต่ความเห็นดังกล่าวที่รับฟังมาจาก
ประชาชนน้ันรัฐบาลอาจจะไม่กระทําตามความคิดเห็นดังกล่าวก็ได้ เช่น กรณีที่รับฟังความเห็นจาก
ประชาชนในการที่รัฐบาลจะจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ในการประสานงานระหว่างประชาชน
และส่วนราชการ การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น 

4)  ประชาชนแสดงความคิดเห็น รัฐบาลให้โอกาสประชาชนในการแสดงความ
คิดเห็นในบางเร่ือง แต่มักจะไม่นําความเห็นที่ได้รับจากประชาชนไปปฏิบัติและรับบาลยังมีอํานาจที่
จะไม่รับฟังความคิดเห็นน้ัน เช่น การประชุมใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
การขอความเห็นในกรณีที่รัฐบาลจะออกกฎหมายหรือระเบียบต่างๆมาบังคับใช้ เป็นต้น 

5)  ประชาชนรับทราบ เป็นการแถลงข่าวสารหรือมติของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงข้อมูลของรัฐบาลต่างๆว่ามีอะไรบ้าง ประชาชนอาจจะมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือไม่มีก็ได้ เช่น 
การแถลงถึงโครงการต่างๆท่ีรัฐบาลได้มีมติให้ดําเนินการอาจจะเป็นโครงการสร้างรถไฟฟ้า การเวนคืน
ที่ดินต่างๆ เป็นต้น 

6)  รัฐบาลใช้อํานาจ กล่าวคือ รับบาลใช้อํานาจในการตัดสินใจโดยไม่มีการแจ้งให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า เช่น การสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิด การสืบสวนเพ่ือหาเบาะแสต่างๆ 
เป็นต้น 

                                                            
46เพ่ิงอ้าง, หน้า 18-20. 
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เห็นได้ว่า จากลําดับช้ันของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนน้ัน พบว่าประชาชน
อาจเข้าไปมีส่วนร่วมต้ังแต่เริ่มต้นจากกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ การมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนการดําเนินการ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน มีอยู่หลายระดับ
ด้วยกันทั้งน้ีขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะให้ความสําคัญกับประชาชนขนาดไหน 

นอกจากการแบ่งระดับช้ันการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามวิธีการข้างต้นแล้ว 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอาจแบ่งออกเป็นรูปแบบอ่ืนๆที่แตกต่างจากกันไปก็ได้ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็นสําคัญการแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอาจแบ่งได้จากระดับตํ่าสุดไปหาระดับสูงสุดออกเป็น 7 ระดับและจํานวนประชาชนที่เข้ามี
ส่วนร่วมในแต่ละระดับจะสัมพันธ์กันกับระดับของการมีส่วนร่วมกล่าวคือถ้าระดับการมีส่วนร่วมตํ่า
จํานวนประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมากและย่ิงระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใดจํานวนประชาชนท่ี
เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามลําดับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามลําดับจากตํ่าสุดไปหา
สงูสุดได้แก่ 

1)  ระดับการให้ข้อมูลเป็นระดับตํ่าสุด 
ระดับน้ีเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้กําหนดนโยบายหรือผู้

วางแผนโครงการกับประชาชนเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้กําหนดนโยบาย
หรือผู้วางแผนโครงการแต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเก่ียวข้องใดๆวิธีการให้ข้อมูล
อาจกระทําได้หลายวิธีเช่นการแถลงข่าวการแจกข่าวการแสดงนิทรรศการและการทําหนังสือพิมพ์ให้
ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการใช้สื่ออ่ืนๆเช่นโทรทัศน์วิทยุสื่อบุคคลและหอกระจายข่าว 
เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจดุลยพินิจในการ
ให้ หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน จึงควรที่จะมีข้อกําหนดให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
กระทําและกระทําอย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น เรื่องที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของ
ชาติ หากมีการเปิดเผยออกไปประเทศชาติอาจจะได้รับผลกระทบในแง่ลบได้ เป็นต้น นอกจากน้ี การ
ให้ข้อมูลแก่ประชาชนจะต้องให้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันการณ์ เข้าใจได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเป็นอุปสรรคในการได้รับข้อมูลน้ันๆ  

2)  ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนและการปรึกษาหารือ 
ระดับดังกล่าวเป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรกกล่าวคือ ผู้กําหนดนโยบายหรือผู้

วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้นและประเด็นในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนย่ิงขึ้นเช่นการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการริเริ่มโครงการ
ต่างๆและการบรรยายให้ประชาชนฟังเก่ียวกับโครงการต่างๆแล้วขอความคิดเห็นจากผู้รับฟังเป็นต้น 
อน่ึง การรับฟังความคิดเห็นน้ีจะกระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อประชาชน ผู้มี
สว่นได้ สว่นเสีย ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจที่ถูกต้องและพอเพียง 

นอกจากน้ี การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนเป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการ
ระหว่างผู้กําหนดโยบายและผู้วางแผนโครงการและประชาชนเพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุ
ประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆเช่นการจัดประชุมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลอดจนการเปิดกว้างรับ
ฟังความคิดเห็นโดยใช้รปูแบบต่างๆอาทิการสนทนากลุ่มและประชาเสวนา เป็นต้น 
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3)  ระดับการวางแผนร่วมกันและร่วมกันปฏิบัติ 
ระดับการวางแผนร่วมกันและร่วมกันปฏิบัติเป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ

กล่าวคือเป็นเร่ืองการมีส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากข้ึน มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผน
เตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับการ
วางแผนร่วมกันเหมาะสมที่จะใช้สําหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และมีข้อโต้แย้ง
มาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆที่เก่ียวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการ
เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพ่ือหาทางประนีประนอมกัน การประชุมวางแผนแบบมีส่วน
ร่วม เป็นต้น เมื่อมีการวางแผนเสร็จสิ้นแล้วการร่วมปฏิบัติกัน เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบนโยบายหรือ
โครงการกับประชาชนร่วมกันดําเนินการตามนโยบายหรือโครงการ เป็นขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ร่วมกันดําเนินตามหรือโครงการ่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

4)  ระดับร่วมติดตามตรวจสอบประเมินผล  
ระดับดังกล่าวเป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมน้อย แต่มีประโยชน์ที่ผู้ที่เก่ียวข้อง

หรือได้รับผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการดําเนินกิจกรรมน้ันๆได้ รูปแบบของการติดตาม
ตรวจสอบหรือประเมินผล อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดต้ังคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลที่มาจาก
หลายฝ่าย การสอบถามประชาชนโดยการทําการสํารวจเพ่ือให้ประชาชนประเมิน การประเมินผลน้ีมี
ความสําคัญมาก เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรประโยชน์ การยุติหรือคงไว้ ตลอดจนปรับปรุง
นโยบายหรือโครงการ 

5)  ระดับการควบคุมโดยประชาชน  
การควบคุมโดยประชาชนเป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชนเพ่ือ

แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มอียู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ เป็นต้น 
นอกจากการมีส่วนร่วมจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับแล้ว ยังมีการแบ่งระดับการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนแตกต่างกันออกไป โดยได้มีการแบ่งเป็น 3 ระดับ47 ด้วยกันดังต่อไปน้ี 
(1)  ระดับตํ่าหรือกลุ่มผู้ดูแล (Onlookers) คือ การให้ความสนใจต่อข่าวสารและ

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การถกเถียงปัญหาทางการเมือง การไปใช้สิทธิออกเสียง การเป็น
สมาชิกกลุ่มผลประโยชน์ และการร่วมชุมนุมทางการเมือง 

(2)  ระดับกลางหรือระดับผู้มีส่วนร่วม (Participants) ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
โครงการของชุมชน การมีสว่นร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ การเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองที่มีสว่นร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง และการช่วยรณรงค์หาเสียงการเลือกต้ัง 

(3)  ระดับสูงหรือระดับนักกิจกรรม  (Activists) ได้แก่ การเป็นผู้ นํากลุ่ม
ผลประโยชน์ การมีตําแหน่งและทํางานเต็มเวลาให้แก่พรรคการเมือง และได้รับตําแหน่งทางการเมือง 

จากการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนออกเป็น 5 ระดับ หรือ 
3 ระดับ เห็นได้ว่า ไม่ว่าจะมีการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็นก่ีระดับก็ตาม ก็
เพ่ือที่จะให้ประชาชนสามารถท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้ทุกกระบวนการของการกระทําทางการเมือง ใน

                                                            
47สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน,  

(กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ์สาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554), หน้า 11-12. 
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ความเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะก่อให้เกิดประโยชน์
เป็นอย่างมาก หากประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งแต่ระดับขั้นปรึกษาหารือจนถึงขึ้นลงมือปฏิบัติก็จะ
ส่งผลให้การดําเนินการต่างๆประสบความสําเร็จ ทั้งน้ี เน่ืองจากการมีส่วนร่วมระดับการปรึกษาหารือ
สามารถที่จะสะท้อนปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างเต็มที่ เป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงในสังคมหรือชุมชนของประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการวางกรอบนโยบายต่างๆที่จะส่งผลกระทบกับชุมชม หรือภายในสังคมที่ตนเอง
อาศัยอยู่  เมื่อสามารถรวบรวมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อระดับการปฏิบัติ การปฏิบัติก็
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 
ส่วนกรณีการตรวจสอบน้ันเห็นว่า ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ แต่หากจะทําการตรวจสอบ
ได้อย่างจริงจังน้ัน มีความเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากประชาชนยังขาดความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบ ไม่มีกลไกใดๆท่ีให้ประชาชนเข้าไปทําหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ 

 
2.2.6  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน48 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นกระบวนการรูปแบบหน่ึงที่มีส่วนช่วยให้การ

กระทําต่างๆของรัฐบาลที่กําหนดนโยบายในการบริหารงานท้องถิ่นต่างๆสามารถประสบความสําเร็จ 
กล่าวคือ หากนโยบายต่างๆที่รัฐบาลจะจัดให้มีขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของ
ประชาชน เช่น การออกกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น 
หรือการจัดสรรงบประมาณต่างๆให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการบริหารงานภายในชุมชนของ
ตนเอง ดังน้ัน หากการกระทําต่างๆของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดต่างๆจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมที่
ประชาชนอาศัยอยู่ ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีดังน้ี 

2.2.6.1  เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ 
กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วยให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์และ

ความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆได้อยู่เสมอ สาธารณชนสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการ
ทบทวนข้อสันนิษฐานที่บิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้เห็นทางออกที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด หลายต่อ
หลายครั้งด้วยกันที่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทําให้เกิดทางเลือกใหม่ๆขึ้นมา
หลายทางเลือก สาธารณชนมักจะมีข้อมูลใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความแตกต่างในการที่จะนําไปสู้การ
ตัดสินใจแบบใหม่ 

2.2.6.2  การลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบบางครั้งอาจจะทําให้เสียเวลา แต่

ในทางปฏิบัติแล้วการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่แรกเริ่มกระบวนการ สามารถที่จะลดความ
ล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง

                                                            
48เจมส์ แอล เครย์ตัน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน,   

แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์,  พิมพ์ครั้งที่ 2,  (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล้า, 2544),  หน้า 7-10. 
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อาจจะดูว่าสิ้นเปลืองและเสียเวลากว่าที่จะตัดสินได้ แต่ว่าเมื่อมีการตัดสินใจจากความคิดของ
ประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็จะนํามาสู่การปฏิบัติที่เป็นการประหยัด
กว่าด้วยซ้ํา การตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึงที่ทําไปอย่างรวดเร็วและดูเหมือนว่าจะไม่สิ้นเปลืองอาจจะ
มีค่าใช้จ่ายมากกว่า หากว่าการตัดสินใจดังกล่าวน้ันไม่ได้ก่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างกลุ่ม แต่กลับ
กลายเป็นการตัดสินใจที่นําไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนมากย่ิงขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน
ก่อให้เกิดการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่ม ซึ่งมีส่วนได้เสียในการตัดสินใจน้ันๆ ทั้งน้ีก็จะ
ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างการนําไปปฏิบัติ ทําให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะแพง
กว่าค่าใช้จ่ายในการทําโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําให้คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
การตัดสินใจ และครั้งหน่ึงเมื่อตัวเราเองได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องใดเร่ืองหน่ึงไปแล้ว 
เขาก็ย่อมต้องนําสิ่งที่เราให้ความร่วมมือในการตัดสินใจดังกล่าวไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลตามมา ไม่
เพียงแต่จะมีความสนับสนุนทางการเมืองเมืองต่อการนําไปปฏิบัติ แต่กลุ่มและปัจเจกชนอาจจะรู้สึก
กระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2.2.6.3  การสร้างฉันทามติ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการ

ยอมรับระหว่างกลุ่ม ซึ่งก่อนหน้าน้ีในกลุ่มอาจจะมีความเห็นที่ขัดแย้งกันไปคนละทิศทาง การมีส่วน
ร่วมน้ียังก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ลดความขัดแย้งทางการเมืองและสร้างให้เกิดความชอบ
ธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

2.2.6.4  การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” 
เมื่อเกิดความขัดแย้งของประชาชนนําไปสู่ความข่มช่ืนและการเป็นปฏิปักษ์ ก็จะมี

ความยากย่ิงขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ การกระบวนการที่เปิดช่องให้ประชาชนเข้ามาทีส่วนร่วม
ก่อให้เกิดโอกาสที่คูก่รณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขา และความห่วงกังวลท่ีปราศจากความรู้สึก
ที่เป็นปฏิปักษ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนต้ังแต่เริ่มขั้นตอนแรกสามารถที่จะช่วยลดการเผชิญหน้า
กันอย่างรุนแรงได้ 

2.2.6.5  การดํารงไว้ซึ่งความน่าเช่ือถือและความชอบธรรม 
วิถีทางที่จะนําไปสู่ความชอบธรรมและการดํารงอยู่ของความชอบธรรม โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเมื่อการตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ก็คือจะต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซึ่งโปร่งใสและ
น่าเช่ือถือต่อสาธารณชนและซึ่งให้สาธารณชนมีส่วนร่วม โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ก่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลที่นําไปสู่การตัดสินใจน้ันๆ 

2.2.6.6  การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน 
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทํางานกับสาธารณชนในโครงการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะค่อยๆเพ่ิมความรู้สึกที่ไวต่อความห่วงกังวลของสาธารณชนและต่อที่ว่า 
สาธารณชนมองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร บ่อยคร้ัง
ที่ทัศนคติต่างๆได้ถูกประชาชนหยิกยกขึ้นมาพูดกันภายใน เพ่ือที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้เกิดความตระหนัก
ถึงการตอบสนองของสาธารณชนที่เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการตัดสินใจต่างๆ ถึงแม้ว่าประเด็น
น้ันอาจจะไม่ใหญ่โตมากนัก 
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2.2.6.7  การพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชน 
ประโยชน์อันสําคัญอย่างย่ิงของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือการให้การศึกษาต่อ

สาธารณชนที่ดีขึ้น ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่เพียงแต่เรียนรู้เก่ียวกับเน้ือหา แต่ประชาชนเองยังได้
เรียนรู้ด้วยว่ากระบวนการตัดสินใจด้วยองค์กรส่วนท้องถิ่นของเขาควรจะเป็นอย่างไรและทําไมจึงต้อง
ตัดสินใจเช่นน้ัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้เป็น
เวทีการฝึกที่มีประสิทธิภาพของผู้นําท้องถิ่นได้อีกด้วย 

กล่าวโดยสรุปเห็นได้ว่า ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จะส่งผลดี
อย่างมากต่อการดําเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถท่ีจะ
กล้าคิดกล้าแสดงออก นอกจากน้ันประชาชนในแต่ละเขตพ้ืนที่สามารถที่จะสะท้อนปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ว่าปัญหาของชุมชนที่ประสบอยู่ในขณะน้ีมีลักษณะอย่างไร มี
ความต้องการท่ีจะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีใด หรือนอกจากจะให้
ประชาชนในแต่ละชุมชนแสดงความคิดเห็นแล้ว ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่
จะสะท้อนให้เห็นได้ว่าหากรัฐบาลดําเนินนโยบายดังกล่าวที่มีผลกระทบต่อชุมชนน้ัน จะส่งผลกระทบ
ข้อดี ข้อเสียต่อชุมชนอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งต่างๆท้ังหลายเหล่าน้ีนอกจากจะส่งผลทางตรงที่จะช่วยให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่แล้วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว 
ยังส่งผลต่อประโยชน์ทางอ้อมต่อประเทศชาติได้อีกด้วยโดยเป็นการช่วยประหยัดงบประมาณต่างๆท่ี
จะใช้ดําเนินนโยบายต่างๆได้อีกด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจากหากการดําเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลเป็นการ
จัดสรรงบประมาณลงไปในพ้ืนที่แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่มีการสอบถามความต้องการของประชาชน
ทําให้งบประมาณดังกล่าวที่จัดสรรลงไปสู่ชุมชนไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน เมื่อไม่ตรง
ตามความต้องการของประชาชนแล้ว รัฐก็จะต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ลงไปในชุมชนดังกล่าวอีก ทํา
ให้เกิดความซ้ําซ้อนด้านรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดินได้ 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนที่เป็นแนวความคิดการจัดรูปแบบการปกครองในระดับมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า แนวความคิดในการจัดรูปแบบมหานครน้ันมีหลากหลายแนวความคิดด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็นการจัดรูปแบบมหานครออกเป็นหน่วยการปกครองเดียวซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารงานด้านต่างๆ
ที่เป็นไปอย่างประหยัดและลดความซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงาน ในส่วนการจัดรูปแบบการปกครอง
มหานครออกเป็นสองระดับน้ันก็จะส่งผลดีในแง่ของการบริหารงานต่างๆสามารถที่จะถ่ายโอนอํานาจ
ให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างจัดการแทนได้ทําให้การบริหารงานต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นเพ่ือทํากิจการใดกิจการหนึ่ง
โดยเฉพาะ นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ศกึษาถึงแนวคิดในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนซึ่งการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองน้ันถือว่าเป็นช่องทางหน่ึงที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถที่จะมีสิทธิที่จะ
แสดงออกถึงความคิดเห็นต่างๆ ต้ังแต่ขั้นตอนของการวางแผนงาน ไปจนถึงขึ้นตอนของการปรับใช้
นโยบายต่างๆท่ีฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนน้ันล้วนแล้วแต่มี
ประโยชน์อย่างย่ิงไม่เฉพาะแต่ในเรื่องของการที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีขึ้นเท่าน้ัน 
ประชาชนเองก็จะได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเองในการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีฝ่ายบริหาร
ได้จัดทําขึ้นผ่านรูปแบบการมีสว่นร่วมในรูปแบบต่างๆ 
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ในบทต่อไปผู้วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับกฎหมายต่างประเทศ โดยจะศึกษาถึงโครงสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศ ซึ่งผู้วิจัยได้นําประเทศฝร่ังเศส ประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
อังกฤษ มาทําการศึกษาวิเคราะห์ โดยศึกษาเก่ียวกับการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในแต่ละ
ประเทศและโครงสร้างการปกครองในมหานครนครของแต่ละประเทศว่ามีโครงสร้างในลักษณะใด
แตกต่างกับแนวคิดที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาไว้ในบทน้ีมากน้อยเพียงใด และนอกจากจะทําการศึกษาใน
ส่วนที่เก่ียวกับโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นทั่วไปและในมหานครแล้ว ผู้วิจัยยังศึกษาในส่วนที่เก่ียว
ของกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่นของแต่ละประเทศที่ได้บัญญัติให้สิทธิของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนภายในท้องถิ่นว่าประชาชนชนสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการใดบ้างหรือช่องทางที่กฎหมายท้องถิ่นในแต่ละประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถที่
จะแสดงออกถึงความต้องการหรือความคิดเห็นในกระบวนการทางการเมืองว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร 
เพ่ือนํามาวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงในการการแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการปกครองของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนในลําดับต่อไป  
 



 
บทที่ 3 

 
การปกครองท้องถ่ิน 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในต่างประเทศ 
 

การศึกษาในบทน้ี ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ต่างประเทศ ประกอบด้วย 3 ประเทศด้วยกันได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
อังกฤษ เหตุผลที่ผู้ศึกษาวิจัยได้เลือกศึกษาประเทศฝร่ังเศส ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอังกฤษ 
เน่ืองจากแต่ละประเทศมีการปกครองท้องถิ่นในระดับมหานครเช่นเดียวกันกับประเทศไทย โดยการ
ศึกษาวิจัยจะวิเคราะห์ถึงโครงสร้างระบบการปกครองท้องถิ่นของแต่ละประเทศว่ามีความแตกต่างกัน
และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

นอกจากจะศึกษาโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเทศแล้ว ผู้ศึกษาวิจัยยังได้
ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นและในมหานครของแต่ละประเทศ
ว่าแต่ละประเทศได้มีกฎหมายและนโยบายใดบ้างที่เปิดโอกาสให้ประขาขนในท้องถิ่นและในมหานคร
ได้เข้าไปร่วมดําเนินนโยบายต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายและ
นโยบายของประเทศไทย 

เมื่อได้ศึกษาในส่วนต่างๆอย่างละเอียดแล้ว ก็จะนําโครงสร้างต่างๆของแต่ละประเทศมา
กําหนดรูปแบบหรือกําหนดโครงสร้างการปกครองกรุงเทพมหานครในรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

 
3.1  ประเทศฝรั่งเศส 
 

3.1.1  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศฝร่ังเศส 
3.1.1.1  ประวัติความเป็นมาการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศฝร่ังเศส 
การปฏิวัติในประเทศฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1789 (French Revolution 1789) ถือได้ว่า

เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาการของระบบการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ในประเทศฝร่ังเศส รากฐานทาง
ความคิดในการจัดการรูปแบบการปกครองในยุคสมัยน้ีคือ การมุ่งขจัดความแตกต่างในหมู่หน่วยหรือ
องค์กรทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ (Political Entitiies)49 ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ให้อยู่
ภายใต้รากฐานของกฎหมายอันเดียวกัน ดังน้ันสิทธิพิเศษและความได้เปรียบต่างๆท่ีเคยมีจะต้องขจัด
ให้หมดไป หน่วยหรือองค์กรทางการเมืองแบบเดิมๆในชุมชนต่างๆจึงถูกแปรเปลี่ยนไปสู่องค์กร

                                                            
49นครินทร์ เมฆไตรรัตน์,  ทิศทางการปกครองท้องถ่ินของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ, 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2546), หน้า 104. 
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ปกครองท้องถิ่นที่มีรปูแบบเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งได้แก่ “คอมมูน”หรือเทศบาล (Commune) กล่าว
อีกนัยหน่ึง ลักษณะเด่นของการจัดการปกครองในยุคสมัยน้ีคือ การมุ่งสร้างมาตรฐานความเป็นแบบ
แผนอันเดียวกันและความเสมอภาคในทางการเมืองการปกครอง 

การเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ จากการปฏิรูปดังกล่าวได้แก่ การถ่ายโอนอํานาจหน้าที่
ใหม่ๆ ลงไปสู่ท้องถิ่น การถ่ายโอนอํานาจทางการบริหารระดับจังหวัดที่เดิมอยู่ในมือของผู้ว่าราชการ
จังหวัดไปสู่สภาจังหวัด การจัดต้ังหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ในระดับภาค ยกเลิกอํานาจ
กํากับดูแลทางปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เหลือเพียงอํานาจกํากับดูแลภายหลังการกระทํา 
(Posteriori) ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น จัดต้ังศาลปกครองและศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค จัดต้ัง
ระบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

ปัจจุบันระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศฝร่ังเศส มีการจัดโครงสร้าง
ในแบบสามช้ัน (Tree–tier System) ซึ่งประกอบไปด้วย ภาค (Région), จังหวัด (Départment), 
และเทศบาล (Commune) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ นอกจากน้ีจะมีหน่วยการปกครองท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย หน่ึง การบริหารงานในเขตมหานครปารีสและเขตเมืองใหญ่ (เมือง 
Lyon และเมือง Marseille) และสอง การปกครองนอกแผ่นดินใหญ่ (Mainland) ประกอด้วย เกาะ 
Cosica, จังหวัดโพ้นทะเล (DOM), และดินแดนโพ้นทะเล (TOM)50 

3.1.1.2  โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศฝร่ังเศส 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศฝร่ังเศสมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่ใช้กันอยู่ทั่วประเทศ อันได้แก่ เทศบาล (Commune) จังหวัด (Départment) 
และแคว้น (Région) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท่ีใช้อยู่ในบางพ้ืนที่ที่ต้องมีสถานะ
และการดําเนินงานเป็นพิเศษแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป51 

1)  เทศบาล (Commune)52 
คอมมูนหรือเทศบาล ถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับ

รากฐานท่ีมีความเก่าแก่และมีขนาดเล็กที่สุดเมืองเทียบกับประเทศอ่ืนๆ มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
36,681 แห่ง53 

โดยทั่วไปเทศบาลหรือคอมมูนจะถูกมองว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่
มีขนาดเล็กและขาดศักยภาพทางการบริหาร แต่ในอีกด้านหน่ึงประชาชนชาวฝร่ังเศสกลับมีความ
ผูกพันและระบุตนเอง เข้ากับคอมมูนที่ตนอาศัยอยู่อย่างแนบแน่น เน่ืองจากคอมมูนน้ันเปรียบเสมือน

                                                            
50สมาน รังสิโยกฤษฏ์,  การปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศต่างๆ : สหราชอาณาจักร 

สวีเดน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไทย, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2543), หน้า 15-20. 
51นันทวัฒน์ บรมานันท์,  การปกครองท้องถ่ินฝรัง่เศส,  (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบาย

การศึกษา, 2544), หน้า 45. 
52นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 49, หน้า 107. 
53Moreau Jacques. Admimistration Régionale, départementable et 

municipale, (Paris: Dalloz, 1985), page 24. อ้างถึงใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, การปกครองท้องถ่ิน
ประเทศฝร่ังเศส, (กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2543), หน้า 8. 
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กับสัญลักษณ์ของการแสดงตนเองในฐานะพลเมืองด้วยจํานวนที่มากและความหลากหลายที่มีอยู่ ทํา
ให้เป็นการยากที่จะอธิบายถึงลักษณะร่วมของหน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับน้ี 

(1)  สภาเทศบาล (Conseil Municipal)54  
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกต้ังโดยตรงจาก

ราษฎรในเขตเทศบาลน้ันให้เข้ามาดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลจะมีจํานวนเท่าใดขึ้นอยู่กับ
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลน้ัน สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี อาจจะได้รับ
การเลือกต้ังอีกได้55 

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลได้แก่ผู้มีสัญชาติฝรั่งเศส
ที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถตามกฎหมาย นอกจากน้ียังจะต้องเป็นผู้มี
ภูมิลําเนาอยู่ในเขตเทศบาลน้ันไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเป็นผู้เสียภาษีให้แก่เทศบาลน้ันไม่ตํ่ากว่า 4 ปี 
หรือเป็นข้าราชการท่ีถูกส่งมาประจําและมีภูมิลําเนาในเขตเทศบาลน้ัน ส่วนผู้สมัครเข้ารับเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลก็ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังแต่มีข้อยกเว้นบาง
ประการ เช่น ห้ามอดีตสมาชิกสภาเทศบาลที่ถูกศาลปกครองสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากปฏิเสธไม่
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดสมัครเข้ารับเลือกต้ังภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 

(2)  นายกเทศมนตรี (Maire)56 
นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระ

การดํารงตําแหน่งของตนในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล คือ 6 ปี 
นายกเทศมนตรีมี 2 ฐานะคือ ฐานะที่เป็นตัวแทนของส่วนกลาง และ

ฝา่ยบริหารของเทศบาล 
กฎหมายลงวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1982 บัญญัติให้สภาเทศบาล

แต่ละแห่งกําหนดจํานวนเทศมนตรีของตนได้เองโดยมีหลักเกณฑ์ว่าอย่างน้อยในแต่ละเทศบาลจะต้อง
มีเทศมนตรี 1 คน และอย่างมากต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล เทศมนตรี
ได้รับการเลือกต้ังภายใต้เง่ือนไขเดียวกันกับการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี คือต้องเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลและได้รับการเลือกต้ังจากเทศบาลภายหลังจากการที่ได้มีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีไม่สามารถถูกเพิกถอนโดยสภาเทศบาลได้ การเพิกถอนจะทําได้โดยรัฐ
กฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรี 

2)  จังหวัด (Département)57 
จังหวัดเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการภายหลังการปฏิวัติครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1789 

โดยกฎหมายลงวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1790 ต่อมาได้มีกฎหมายลงวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1838 

                                                            
54นันทวัฒน์ บรมานันท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51, หน้า 46-49. 
55สมคิด เลศิไพฑูรย์,  การปกครองท้องถ่ินประเทศฝรั่งเศส,  (กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 

2543), หน้า 8. 
56นันทวัฒน์ บรมานันท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51, หน้า 49-53. 
57เพ่ิงอ้าง, หน้า 53-54. 
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จัดระบบจังหวัดใหม่โดยให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล อํานาจหน้าที่ของจังหวัดถูกกําหนดในกฎหมายลง
วันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1871 ซึ่งกําหนดให้มีผู้ว่าการจังหวัด ซึ่งเป็นข้ารัฐการจากส่วนกลางทําหน้าที่
เป็นฝ่ายบริหารของจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีกฎหมายลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 โอน
อํานาจดังกล่าวไปเป็นของประธานสภาจังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

ปัจจุบัน การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบจังหวัดมีจํานวนทั้งสิ้น 95 แห่ง 
(และอีก 5 แห่งในจังหวัดโพ้นทะเล) มีอํานาจหน้าที่ในการให้ความสนับสนุนการทํางานของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล จัดทําบริการสาธารณะที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลหรือ
กิจการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ รวมถึงบทบาทในฐานะผู้ประสานงานระหว่างหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นหรือองค์กรความร่วมมือเพ่ือจัดทําบริการต่างๆ ประเทศฝร่ังเศสมีจังหวัดอยู่ 100 จังหวัด 
โครงสร้างของจังหวัดประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ คือ สภาจังหวัด ประธานสภาจังหวัด ทําหน้าที่เป็น
ฝ่ายบริหาร และสํานักงานจังหวัด 

(1)  สภาจังหวัด (Conseil général) 
สภาจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกต้ังจากประชากรใน

เขตจังหวัดน้ัน โดยในเขตจังหวัดจะแบ่งเป็น Canton จํานวน Canton ในเขตจังหวัดขึ้นอยู่กับจํานวน
ประชากรของจังหวัดน้ัน แต่ละ Canton มีสิทธิเลือกสมาชิกสภาจังหวัด 1 คน การเลือกต้ังสมาชิก
สภาจังหวัดในแต่ละ Canton จะเป็นการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในแต่ละ Canton 

สําหรับการปฏิบัติงานของสภาจังหวัดน้ัน สภาจังหวัดจะต้องมีการ
ประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ 3 เดือน การประชุมวาระพิเศษสามารถมีได้โดยการร้องขอของสมาชิก
สภาจังหวัดจํานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือโดยคณะกรรมาธิการสามัญ ประชาชนสามารถเข้าฟังการ
ประชุมได้ ตัวแทนของรัฐประจําจังหวัดไม่สามารถเข้าร่วมฟังการประชุมได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากประธานสภาจังหวัดหรือตามคําขอของนายกรัฐมนตรี การยุบสภาจังหวัดสามารถทําได้โดย 
รัฐกฤษฎีกาของคณะรัฐมนตรีเฉพาะในกรณีที่การปฏิบัติงานของสภาจังหวัดไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อไปได้58 

(2)  ประธานสภาจังหวัด (Président du conseil gérénal) 
ประธานสภาจังหวัดได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกสภาจังหวัด มี

ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของจังหวัด 
ประธานสภาจังหวัดมีหน้าที่เตรียมและนํามติของสภาจังหวัดไปปฏิบัติ

บริหารงบประมาณของจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้ารัฐการในจังหวัด รวมทั้งดูแลทรัพย์สินต่างๆของ
จังหวัด 

 
 

                                                            
58 Alan Norton,  International Handbook of Local and Regional 

government : A Compartiver Analysis of Advanced Democracies,   English: 
Edward Elgar, 1994. pp.177-178 อ้างถึงใน โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถ่ินไทย หลักการ
และมิติใหม่ในอนาคต,  พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรงุเทพฯ: วิญญูชน, 2555), หน้า 107. 
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(3)  คณะทํางาน (Bureau) 
คณะทํางานประกอบด้วยประธานสภาจังหวัด รองประธานสภาจังหวัด

จํานวนอย่างน้อย 4 คน แต่ไม่เกิน 10 คน และสมาชิกสภาจังหวัดอ่ืนๆ อีกจํานวนหน่ึงตามที่สภา
จังหวัดกําหนด โดยสมาชิกสภาจังหวัดเป็นผู้เลือกคณะทํางานภายหลังที่ได้มีการเลือกประธานสภา
จังหวัดไปแล้ว 

คณะทํางานทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภาจังหวัดให้กระทํา
การแทนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงได้ ยกเว้นเรื่องการอนุมัติงบประมาณ และการรับรองบัญชีจังหวัด 
คณะทํางานไม่ถือว่าเป็นฝ่ายบริหารของจังหวัด แต่ถือว่าเป็นทีมงานของประธานสภาจังหวัด 

3)  แคว้น (Région)59 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา ฝ่ายบริหารของประเทศฝร่ังเศสพยายามที่

จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดขึ้นมาเพ่ือแบ่งเบาภาระของส่วนกลางใน
การจัดทําบริการสาธารณะ โดยในปี ค.ศ. 1969 นายพลเดอโกลล์ ได้ขอให้ประชาชนออกเสียงแสดง
ลงประชามติเก่ียวกับการจัดต้ัง “แคว้น” ขึ้นมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ปรากฏว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ออกเสียงไม่เห็นด้วย ต่อมาในปี ค.ศ. 1972 รัฐบัญญัติลงวันที่ 5 กรกฎาคม ได้
จัดต้ัง “แคว้น” ขึ้นมาโดยไม่ให้มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ให้มีสถานะเป็นองค์การ
มหาชนอิสระ มีหน้าที่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต
แคว้น ดังน้ันจึงทําใหเ้กิดความสัมพันธ์ระหว่างแคว้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ จนในกระทั้ง
เมื่อปี ค.ศ. 1982 รัฐบัญญัติลงวันที่ 2 มีนาคม จึงได้จัดต้ังแคว้นให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเน่ืองจากรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสบัญญัติไว้ในมาตรา 72 ว่า “...องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหลายมีอํานาจที่จะบริหารงานของตนเองได้อย่างอิสระ โดยมีสภาท้องถิ่นที่มาจากการ
เลือกต้ังภายใต้เง่ือนไขที่บัญญัติโดยกฎหมาย” ดังน้ันแคว้นจึงต้องมีสภาแคว้นที่มาจากการเลือกต้ัง 

ปัจจุบันประเทศฝร่ังเศสประกอบด้วย 26 แคว้น แต่ละแคว้นประกอบด้วย
องค์กร 3 องค์กร คือ สภาแคว้นทําหน้าที่ฝ่ายสภา ประธานสภาแคว้นทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมทําหน้าที่เป็นองค์กรที่ปรึกษา 

(1)  สภาแคว้น (Conseil régional) 
สภาแคว้นประกอบด้วยสมาชิกสภาภาคท่ีได้รับการเลือกต้ังจาก

ประชาชน โดยมีจํานวนที่แน่นอนตามที่กําหนดไว้ในรัฐบัญญัติลงวันที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1985 
สมาชิกสภาแคว้นต้องมีคุณสมบัติเดียวกับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง และจะต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 21 ปี
บริบูรณ์ พร้อมทั้งต้องมีความผูกพันกับแคว้น สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาแคว้นน้ัน แต่ละจังหวัดที่
อยู่ในเขตภาคจะเลือกต้ังสมาชิกสภาตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับแต่ละจังหวัด สมาชิกสภา
แคว้นมีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี 

(2)  ประธานสภาแคว้นและคณะทํางาน (Président du conseil 
regional et le bureau) 

                                                            
59นันทวัฒน์ บรมานันท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51, หน้า 58. 
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ประธานสภาแคว้นได้รับการเลือกต้ังโดยสภาแคว้นจากบรรดาสมาชิก
ด้วยกันเอง มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาแคว้น ส่วนกรณีของ
คณะทํางาน (bureau) ของสภาแคว้นประกอบด้วยสมาชิก ซึ่งได้รับการเลือกต้ังโดยสภาแคว้นจาก
บรรดาสมาชิกภาคเช่นกันตามจํานวนที่แต่ละสภาภาคจะเป็นผู้กําหนดเองเองตามความต้องการโดย
จะต้องประกอบด้วยรองประธานสภาแคว้นจํานวนไม่น้อยกว่า 4 คน และไม่เกิน 10 คน 

(3)  คณะกรรมการเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม (Comité 
économique social et environnement) 

คณะกรรมการเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละแคว้น
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนระหว่าง 40 ถึง 110 คน ซึ่งกําหนดโดยกฤษฎีกาลงวันที่ 11 ตุลาคม 
ค.ศ. 1982 ได้กําหนดถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละ
แคว้นไว้ว่าจะต้องประกอบด้วยกรรมการ 4 ประเภท คือ ตัวแทนของวิสาหกิจและผู้ประกอบวิชาชีพ
อิสระ ตัวแทนของสหภาพแรงงาน ตัวแทนขององค์กรที่มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของแคว้น
และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในรัฐกฤษฎีกา กรรมการเศรษฐกิจและสังคมมีวาระในการ
ดํารงตําแหน่ง 6 ปี คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสภาแคว้นและ
ประธานสภาแคว้นในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ เช่น การให้ความเห็นเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณของภาค แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภาค เป็นต้น 

3.1.1.3  การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
นอกเหนือจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้งสามรูปแบบข้างต้นแล้ว ในฝร่ังเศสยังได้มี

การจัดต้ังหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพ่ือทําหน้าที่ในเขตเมืองใหญ่ที่มีจํานวนประชากร
หนาแน่นและมีสภาพความเป็นเมืองสูง ซึ่งประกอบไปด้วยการปกครองท้องถิ่นใน Paris และการ
ปกครองท้องถิ่นในเขตเมืองใหญ่อีก 2 แห่ง คือ Lyon และ Marseille 

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝร่ังเศส ค.ศ. 1958 ได้บัญญัติถึงเรื่องการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไว้ในมาตรา 73 และมาตรา 7460 คือ การวางระบบกฎหมายและการจัด
ระเบียบการปกครองจังหวัดโพ้นทะเลอาจปรับเปล่ียนได้ตามความจําเป็นเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
แห่งท้องถิ่น ดินแดนโพ้นทะเลของสาธารณรัฐจะมีการจัดองค์กรบริหารเป็นพิเศษโดยคํานึง
ผลประโยชน์เฉพาะของดินแดนโดยสอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของรัฐ สภาพของดินแดนโพ้น
ทะเลกําหนดโดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องกําหนดเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ของสถาบัน
ต่างๆของดินแดนโพ้นทะเล การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเหล่าน้ีจะทําได้ในรูปแบบอย่างเดียวกัน
ภายหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับสภาท้องถิ่นของดินแดนน้ันๆแล้ว การกําหนดหลักเกณฑ์อ่ืนๆ 
เก่ียวกับการจัดองค์กรบริหารเป็นพิเศษของดินแดนโพ้นทะเล ให้กําหนดและแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐ
บัญญัติและจะกระทําได้ภายหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกับสภาท้องถิ่นของดินแดนน้ันๆแล้ว 

จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตราเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษประเภทจังหวัดโพ้นทะเลท่ีจะจัดวางระเบียบกฎหมายและจัดระเบียบการ

                                                            
60นันทวัฒน์ บรมานันท์,  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส,  (กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2541),  หน้า 45-46. 
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ปกครอง “ให้เหมาะสมกับสภาพแห่งท้องถิ่น” ได้ในขณะที่ดินแดนโพ้นทะเลก็สามารถ “จัดองค์กร
บริหารเป็นพิเศษโดยคํานึงถึงผลประโยชน์เฉพาะของดินแดนให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทั่วไปของ
สาธารณรัฐ” และนอกจากน้ี บทบัญญัติในมาตรา 72 แห่งรัฐธรรมนูญเองก็ยังได้กล่าวไว้ในตอนท้าย
ของวรรคแรกว่า “....องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนอาจจัดต้ังขึ้นได้โดยกฎหมาย....” ดังน้ัน
เมืองใหญ่ๆ อย่างเช่น เมือง Paris เมือง Lyon เมือง Marseille และเกาะ Corse จึงมีระบบการ
ปกครองที่แตกต่างไปจากภาค จังหวัด และเทศบาล ที่กําหนดไว้ในกฎหมายกลางเก่ียวกับการ
กระจายอํานาจ ลงวันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 1982 สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะ
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศฝร่ังเศสเฉพาะส่วนเขตเมืองใหญ่ในแผ่นดินใหญ่เท่าน้ัน 

1)  นครปารีส (Villes-de-Paris) 
นครปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศและมีสถานะเป็นเขตพิเศษซึ่งต้ังอยู่

ในแคว้น (Région) ที่ช่ือว่า “Ile-de-France” แต่เดิมนครปารีสมีสถานะเป็นเขตพิเศษอยู่แล้วต้ังแต่
การออกกฎหมายในปี ค.ศ. 1884 ในปัจจุบัน การบริหารการปกครองในเขตนครปารีสจะมีสอง
สถานะพร้อมๆกัน กล่าวคือ เป็นทั้งเทศบาล (Commune) และจังหวัด (Départment)61 นอกจากน้ี
ผลจากการออกกฎหมายทั้งสองฉบับในปี ค.ศ. 1982 ก็ได้มีการกระจายอํานาจลงไปยังเขตหรืออําเภอ 
(Arrondissement) ทําให้นครปารีสมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นทั้งหมด 3 รูปแบบซ้อนทับกันอยู่
ภายใน ดังต่อไปน้ี 

(1)  เทศบาลนครปารีส 
นับแต่กฎหมายที่ออกในปี ค.ศ. 1975 กําหนดให้นครปารีสมีเทศบาล

เมืองปารีส โดยโครงสร้างทางการบริหารก็เป็นเช่นเดียวกับเทศบาลโดยทั่วไป กล่าวคือประกอบไป
ด้วยสภานครปารีสมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงและมีจํานวนทั้งสิ้น 163 คน และฝ่ายบริหารได้แก่ 
นายกเทศมนตรีนครปารีสมีที่มาจากการเลือกต้ังทางอ้อมโดยตรงจากบรรดาสมาชิกสภาด้วยกันเอง 

โดยทั่วไปแล้วอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครปารีสก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกับนายกเทศมนตรีของเทศบาลอ่ืนๆ เว้นแต่ได้มีการกําหนดภารกิจที่เก่ียวกับกิจการตํารวจ
ท้องถิ่น (Police Municipale) เพ่ิมเติมเข้ามาให้นายกเทศมนตรีนครปารีสต้องรับผิดชอบ เช่น การ
รักษาความสะอาดของถนน รักษาความเป็นระเบียบของตลาด ดูแลการจราจร เป็นต้น 

(2)  จังหวัดปารีส 
พ้ืนที่ทางการบริหารในนครปารีสนอกจากจะเป็นเทศบาลแล้ว ยังมี

สถานะเป็นจังหวัดมาต้ังแต่ครั้งที่ได้ออกกฎหมายกลางเกี่ยวกับจังหวัด ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1871 ดังน้ันพ้ืนที่
ของนครปารีสจึงเป็นทั้งเทศบาลและจังหวัดไปพร้อมๆกัน ด้วยเหตุน้ัน หลังจากกระบวนการกระจาย
อํานาจในปี ค.ศ. 1982 ที่ได้มีการถ่ายโอนอํานาจยกเขตการบริหารในระดับจังหวัดเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น จึงทําให้สภานครปารีสและนายกเทศมนตรีนครปารีส ทําหน้าที่เป็นสภาจังหวัด และ
ประธานสภาจังหวัด ในเวลาเดียวกัน 

                                                            
61รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการวิจัยการปรบัปรุงโครงสรา้งการบริหารกรุงเทพมหานคร,

(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 2553),  หน้า 73-76. 
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นอกจากน้ี อํานาจหน้าที่เดิมซึ่งเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ถ่าย
โอนมา จึงกลายเป็นอํานาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครปารีส (ที่ ดํารงตําแหน่งในฐานะ
ประธานสภาจังหวัดอีกตําแหน่งหน่ึง) ที่ต้องรับผิดชอบภารกิจดังกล่าวเพ่ิมเติมจากนายกเทศมนตรี
โดยท่ัวไป แต่ในแง่ของการบริหารงบประมาณแล้ว จะมีระบบงบประมาณที่แยกขาดออกจากกัน
กล่าวคือ สภานครปารีสจะมีหน้าที่พิจารณางบประมาณรายจ่าย 3 ประเภท คือ งบประมาณของ
เทศบาลนครปารีส งบประมาณของจังหวัดปารีส และงบประมาณสําหรับกิจการด้านตํารวจ (ซึ่ง
จัดเตรียมและบริหารงานโดยหน่วยงานพิเศษที่ต้ังขึ้นมาดูแลกิจการด้านตํารวจโดยเฉพาะ เรียกว่า 
“Préfecture de police de Paris”) 

(3)  เขต Arrondissements 
พ้ืนที่ของนครปารีสได้มีการจัดแบ่งออกเป็นเขตหรืออําเภอ จํานวน 20 

เขต ซึ่งจากกฎหมายลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1982 ได้มีการกระจายอํานาจลงไปยังพ้ืนที่เหล่าน้ี 
กล่าวคือ แต่ละเขตจะมีสภาเขต62 และนายกเทศมนตรีเขตเป็นของตนเอง สภาเขตจะประกอบไปด้วย
สมาชิก 2 ประเภท ประเภทแรกได้แก่ สมาชิกสภานครปารีสซึ่งได้รับเลือกต้ังในเขตน้ัน และประเภท
ที่สองได้แก่ สมาชิกสภาเขต มาจากการเลือกต้ังภายในเขตน้ันๆ โดยจํานวนสมาชิกประเภทน้ีจะมี
จํานวนเท่ากับสองเท่าของจํานวนสมาชิกสภานครที่ได้รับการเลือกต้ังในเขตน้ัน (แต่ต้องมีจํานวนไม่
น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 40 คน)63ส่วนนายกเทศมนตรีเขต จะเลือกจากสมาชิกสภาเขตที่เป็น
สมาชิกสภานครปารีสประจําเขตน้ัน 

สภาเขตดําเนินงานในลักษณะเดียวกันกับสภาเมืองปารีส แต่
นายกเทศมนตรีปารีสมีอํานาจขอให้เปิดประชุมสภาเขตได้ ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล อํานาจขอให้
เปิดประชุมสภาเขตได้เช่นกันเพ่ือตัดสินปัญหาที่เก่ียวข้องกับความสงบเรียบร้อย ซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของตํารวจ 

สภาเขตมีอํานาจหน้าที่กว้างขวาง ทั้งน้ี เพราะมาตรา 16 ของ
พระราชบัญญัติ ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1982 บัญญัติว่าสภาเขตมีอํานาจ “ทุกเรื่องที่เก่ียวกับเขต” 
อย่างไรก็ตามอํานาจหน้าที่ของสภาเขตจะเน้นหนักไปในทางสะท้อนความต้องการของประชาชน การ
ต้ังกระทู้ถามและให้ข้อคิดเห็นเป็นส่วนใหญ่ อํานาจการตัดสินใจของสภาเขตเองมีค่อนข้างน้อย เว้น
แต่เป็นการมอบอํานาจของสภาเทศบาลปารีส ดังน้ัน 1) สภาเขตเป็นองค์กรที่สะท้อนความต้องการ
ของประชาชนในทุกเรื่องภายในเขตนั้น 2) สภาเขตสามารถที่จะต้ังกระทู้ถามได้ คําถามลายลักษณ์
อักษรให้ย่ืนต่อนายกเทศมนตรีเมืองปารีส ส่วนคําถามปากเปล่าน้ัน สภาเมืองปารีสจะเป็นผู้ตอบโดย
ให้ย่ืนผ่านนายกเทศมนตรีเมืองปารีส 3) สภาเขตต้องได้รับการปรึกษาหารือในเรื่องดังน้ี รายงานต่างๆ
ที่จะต้องมีการนําเสนอหรือโครงการที่จะต้องตัดสินใจของสภาเมืองปารีส ซึ่งการปฏิบัติตามโครงการ
เหล่าน้ีครอบคุลมพ้ืนที่ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนของเขตโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาเมืองและ

                                                            
62Jean Riveo,  Droit Administratif,  (Paris: Dalloz, 1985),  p. 433, อ้างถึงใน สมคิด 

เลิศไพฑูรย์,  การปกครองท้องถ่ินประเทศฝรั่งเศส, (กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2543), หน้า 11-12. 
63สมคิด เลศิไพฑูรย์,  การปกครองท้องถ่ินประเทศฝรั่งเศส,  (กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 

2543), หน้า 12. 
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การวางแผนการใช้ที่ดินซึ่งกําหนดโดยรัฐบัญญัติลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 จํานวนเงินอุดหนุน
ซึ่งสภาเมืองปารีสอนุมัติให้จ่ายแก่สมาคมเอกชนต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมอยู่ในเขตใดเขตหน่ึงเพียงเขตเดียว 
การกําหนดเง่ือนไขทั่วไปในการับบุคคลเข้าสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล บ้านพักคนชรา หอพัก
ที่อยู่อาศัย นอกจากน้ีจะมีคณะกรรมการร่วมระหว่างเขตกับเมืองปารีสเป็นผู้กําหนดเง่ือนไขในการเข้า
ใช้อุปกรณ์การกีฬาของประชาชนในเขตน้ัน 4) สภาเขตมีอํานาจดูแลรักษาอุปกรณ์ทรัพย์สินบางอย่าง
ทางสังคมและกฬีาซึ่งประชาชนในเขตนั้นเป็นผู้ใช้รวมตลอดถึงสาธารณะที่มีพ้ืนที่น้อยกว่าหน่ึงเฮกตาร์ 
การติดต้ังอุปกรณ์ทรัพย์สินใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเขต แต่การตัดสินใจจะอยู่ที่สภา
เมืองปารีส โดยสภาเมืองปารีสจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการที่ประกอบข้ึนจาก
นายกเทศมนตรีเมืองปารีสและนายกเขตทั้งหลายก่อนที่จะตัดสินใจ 5) สภาเมืองปารีส อาจมอบ
อํานาจให้สภาเขตบริหารอุปกรณ์ทรัพย์สินต่างๆหรือกิจการของเมืองปารีสได้โดยสภาเขตอาจรับมอบ
อํานาจน้ันหรือไม่ก็ได้ มาตรา 11 รัฐบัญญัติ ลงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1982 ได้บัญญัติถึงแนวทางที่
เป็นประโยชน์กับเขตน้ันไว้ก็คือกรณีที่มีการมอบอํานาจให้แก่สภาเขตสภาใดแล้ว กฎหมายให้ถือว่า 
สภาเขตอ่ืนๆย่อมมีอํานาจของให้สภาเมืองปารีสมอบอํานาจให้ตนในเรื่องน้ันได้เช่นเดียวกัน รัฐบัญญัติ
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 ไปไกลย่ิงกว่าเดิมโดยบัญญัติว่า การมอบอํานาจให้สภาเขตใดใน
เรื่องที่เก่ียวกับสัญญาถือว่าเป็นการมอบอํานาจให้สภาเขตทุกเขต แต่อาจจะมีการถอดถอนการมอบ
อํานาจน้ันได้ ถ้าสภาเขตกระทําการละเมิดกฎหมาย 

นายกเขตและผู้ช่วยนายกเขต64 นายกเขตทําหน้าที่เป็นประธาน
การประชุมสภาเขต นายกเขตได้รับการเลือกต้ังจากสภาเขตโดยได้รับการเลือกต้ังมาจากสมาชิอกสภา
เขตในปารีสเขตน้ัน นายกเขตจะมีผู้ช่วยคนหน่ึงหรือหลายคนแต่จะมีจํานวนเกินกว่า 30 % ของ
สมาชิกสภาเขตทั้งหมดไม่ได้ หน่ึงในจํานวนผู้ช่วยนายกเขตจะต้องเป็นสมาชิกสภาเมืองปารีสด้วย 
เพราะบุคคลผู้น้ีจะทําหน้าที่แทนนายกเขตในกรณีที่ไม่มีนายกเขตหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ผู้บริหารเขตที่กล่าวมาข้างต้นมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับ การทะเบียน
ราษฎร์ซึ่งจะต้องทําควบคู่ไปกับนายกเทศมนตรี การศึกษาภาคบังคับ และการบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเกณฑ์ทหาร 

นายกเขตเป็นประธานกองทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเขตนั้น มี
อํานาจแต่งต้ังสมาชิกสภาเขตให้เป็นผู้แทนของเมืองปารีสเข้าไปนั่งประจําในกองทุนน้ี นายกเขตยัง
เป็นประธานคณะกรรมการบริหารของกองทุนประกันสังคมในเขตด้วย 

นายกเทศมนตรีเมืองปารีส อาจมอบอํานาจของตนในเรื่องที่
เก่ียวกับการเลือกต้ังให้แก่นายกคนใดคนหน่ึง เว้นแต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อเลือกต้ัง
ประจําปีซึ่งไม่สามรถมอบอํานาจได้ นอกจากน้ีรัฐบัญญัติลงวันที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ยังบัญญัติ
ให้นายกเขตอาจได้รบัมอบอํานาจช่วงจากสภาเขตให้มีอํานาจในการทําสัญญาได้ 

การดําเนินงานของเขต เขตมีงบประมาณเป็นของตนเอง โดยใน
งบประมาณของเมืองปารีสจะมีบัญชีรายรับรายจ่ายของเขตแนบไว้ด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
งบดําเนินการของเขต  

                                                            
64เพ่ิงอ้าง, หน้า 13-14. 
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รายรับของเขตจะมาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งเมืองปารีสจะต้องต้ัง
งบประมาณให้ เพราะถือว่าเป็นรายจ่ายของเมืองปารีสที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจ่ายจํานวนเงิน
อุดหนุนในแต่ละปีจะเกิดจากการตกลงกันระหว่างสภาเมืองปารีสกับสภาเขตทั้งหลาย 

รายจ่ายของเขตจะเป็นรายจ่ายที่ใช้ไปในการบริหารกิจกรรมที่เขต
ให้บริการ การบํารุงรักษาสถานที่ สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ แต่ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร 
เมืองปารีสจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เขตนั้นไม่มีงบลงทุนเป็นของตนเอง สภาเมืองปารีสจะเป็น
ผู้อนุมัติงบลงทุนภายหลังจากที่ได้ปรึกษากับคณะกรรมการท่ีเรียกว่า “คณะกรรมการวางแผนการใช้
อุปกรณ์และทรัพย์สิน” ซึ่งประกอบไปด้วยนายกเทศมนตรีเมืองปารีสและนายกเขตท้ังหลาย อย่างไร
ก็ตามตามงบลงทุนของเมืองปารีสจะระบุแยกเป็นเขตๆ แนบท้ายงบประมาณของเมืองปารีสน่ันเอง 

 
3.1.2  การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินและมหานครของประเทศ

ฝรั่งเศส 
การให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นและบริหารกิจการของท้องถิ่น

น้ันมีอยู่ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกจะเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่น 
ส่วนรูปแบบที่สองเป็นการให้ประชาชนเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขและ
หลกัเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมายกลางที่เก่ียวกับการกระจายอํานาจ65 

กฎหมายกลางเก่ียวกับการกระจายอํานาจได้วางหลักเกณฑ์เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองท้องถิ่นไว้หลายกรณีด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่เก่ียวข้องกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือรับทราบกระบวนการดําเนินกิจการและการตัดสินใจ
ของผู้เข้ามาทําหน้าที่บริหารกิจการของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมด้วยการเป็นคณะกรรมการต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นกรณีที่มีความสําคัญที่สุด 

3.1.2.1  การเข้าถึงข้อมูล66 
การเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารกิจการของท้องถิ่นที่

กฎหมายกลางเกี่ยวกับการกระจายอํานาจกําหนดไว้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันได้แก่  
 

1)  การกําหนดให้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานการประชุมของสภา
ทอ้งถิ่น 

2)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนขอทราบมติต่างๆ ของสภาท้องถิ่น 
3)  การประกาศและเผยแพร่คําสั่งต่างๆ ของสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ทอ้งถิ่นให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

                                                            
65Loi du 2 mars 1982 sur la décentralisation อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์,  

การปกครองทอ้งถ่ินฝรัง่เศส, (กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายการศึกษา, 2544), หน้า 27. 
66Dominique Turpin,  Droit de la decentralization, Gualion éditeur,  Paris: 

Dalloz 1988, p.153  อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์,  การปกครองทอ้งถ่ินฝรัง่เศส, (กรุงเทพฯ: 
สถาบันนโยบายการศึกษา, 2544), หน้า 28. 
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นอกจากน้ี ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยังมี การจัดทําจดหมายข่าวเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานและคําสั่งต่างๆ ที่มีผลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม บรรดา “นัก
เลือกต้ัง” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะใช้จดหมายข่าวเป็น “เครื่องมือ” ในการหาเสียงให้กับ
ตนเอง ดังน้ันกฎหมายลงวันที่ 13 มกราคม ค.ศ. 1990 จึงได้มีบทบัญญัติห้ามการเผยแพร่ผลงานใน
ลกัษณะเป็นการหาเสียงในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนมีการเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
ซึ่งกรณีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ในคําวินิจฉัยคดี M. Fourcade ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
ค.ศ. 1993 ด้วยว่า การเผยแพร่ผลงานในจดหมายข่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็น
การหาเสียงไม่สามารถทําได้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่จะมีการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น 

3.1.2.2  คณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น67 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดต้ังคณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมบางประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นับเป็นรูปแบบสําคัญอีกประการหน่ึงของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ทอ้งถิ่น 

มาตรา 2143-2 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Code 
général des collectivités territoriales) กําหนดให้สภาเทศบาลสามารถแต่งต้ังคณะกรรมการที่
ปรึกษา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการที่ปรึกษา ส่วนกรรมการ
ประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาล (commune) ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทนของ
สมาคมในเทศบาลน้ัน คณะกรรมการท่ีปรึกษามีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี และสามารถ
เสนอข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับประโยชน์ของท้องถิ่นของตน คณะกรรมการที่ปรึกษาจะต้องจัดทํา
รายงานประจําปีเสนอต่อสภาเทศบาล 

นอกจากน้ีในเขตเทศบาล (Commune) ที่มีประชากรกว่า 3,500 คนก็มีคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้ใช้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น โดยมีนายกเทศมนตรีทําหน้าที่ เ ป็นประธาน
คณะกรรมการท่ีปรึกษา ส่วนกรรมการจะได้แก่ตัวแทนของผู้ใช้บริการสาธารณะระดับท้องถิ่นประเภท
ต่างๆ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุดน้ีมีหน้าที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งกฎหมายกําหนดแนวทาง
ของเมือง ลงวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 คือ เสนอข้อคิดเห็นต่อสภาเทศบาลเก่ียวกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตของคนในเทศบาลอันมีที่มาจากการจัดทําหรือจะจัดทําบริการ
สาธารณะหรือกิจการต่างๆในเทศบาล 

3.1.2.3  การเข้าไปบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น68 
ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้วยการสมัครรับเลือกต้ังเข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

                                                            
67สมคิด เลศิไพฑูรย์ และคณะ,  รายงานการศึกษาวิจัยฉบบัสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัย

รูปแบบและแนวทางการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทาง
ของต่างประเทศ,  (นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 123. 

68สมคิด เลิศไพฑูรย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63, หน้า 30. 
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ในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย การดํารงตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังพร้อมกัน
หลายตําแหน่ง  มักจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ในประเทศฝร่ังเศสกลับเป็นสิ่งที่
ตรงกันข้าม เน่ืองจากไม่มีกฎหมายใดห้ามเอาไว้ว่า ห้ามบุคคลที่มาจากการเลือกต้ังดํารงตําแหน่งที่มา
จากการเลือกต้ังซ้อนกันในเวลาเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การเปิดโอกาสให้บุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง
ซ้อนกันในเวลาเดียวกันก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เพราะนักการเมืองที่ดํารงตําแหน่ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นในเวลาเดียวกันไม่สามารถทํางานได้ดีทั้งสองทาง ดังน้ันในปี ค.ศ. 1985 
จึงมีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 1985 จํากัดการดํารงตําแหน่ง
บางตําแหน่งไว้ว่าห้ามดํารงตําแหน่งพร้อมกันเกินกว่า 2 ตําแหน่ง สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา
ยุโรป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาภาค สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเมือง
ปารีส นายกเทศมนตรีแห่งเทศบาลที่มีประชากร 20,000 คนขึ้นไป หรือผู้ช่วยนายกเทศบาลแห่ง
เทศบาลที่มีประชากรต้ังแต่ 100,000 คนขึ้นไป โดยบุคคลต่างๆเหล่าน้ีจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะ
ดํารงตําแหน่งใดไม่เกิน 2 ตําแหน่งภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการเลือกต้ังสําหรับ
ตําแหน่งสุดท้าย 

3.1.2.4  การออกเสียงประชามติ69 
การออกเสียงประชามติในท้องถิ่นฝรั่งเศสน้ัน ส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองของการ

ดําเนินงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่น หากท้องถิ่นใดเห็นว่าการดําเนินการในเรื่องน้ันมีปัญหา
และสมควรที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ท้องถิ่นอาจจัดให้มีการทําประชามติได้ 
โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นกรณีที่สภาท้องถิ่นน้ันเองเห็นว่ากรณีที่เป็นปัญหานั้น
สมควรที่จะได้จัดให้มีการลงประชามติ หรืออาจเป็นกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรจัดให้มีการลง
ประชามติ โดยเสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 

อย่างไรก็ตาม ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงจะจัดให้มีการทําประชามติไม่ได้ในช่วงเวลา 6 
เดือนก่อนที่จะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นน้ัน หรือในระหว่างที่มีการรณรงค์หรือการลงคะแนน
เสียงในการปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดต้ังหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือสถานะของ
ท้องถิ่นน้ันๆ นอกจากน้ีท้องถิ่นทุกท้องถิ่นจะจัดให้มีการลงประชามติไม่ได้เลยในระหว่างที่มีการ
รณรงค์หาเสียงเลือกต้ังหรือวันที่กําหนดให้เป็นวันเลือกต้ัง คือ การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
โดยทั่วไป การเลือกต้ังทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกต้ังโดยอ้อมของวุฒิสภา การเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ การทําประชามติที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกําหนดให้มีขึ้น 

 
3.2  ประเทศญี่ปุ่น 
  

ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศหน่ึงในเอเชียที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเช่นเดียวกับประเทศไทย สําหรับการปกครองประเทศของญี่ปุ่นใน
ปัจจุบันน้ีเป็นผลมาจากการปฏิรูปของคณะยึดครองสหรัฐอเมริกา ภายหลังสงความโลกคร้ังที่สอง ซึ่ง
ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ให้กับประเทศสัมพันธมิตรทั้งหลาย และสหรัฐอเมริกาได้เข้าครอบครองพร้อมกับการ

                                                            
69สมคิด เลศิไพฑูรย์ และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 67, หน้า 121-122. 
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ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และการบริหารของญี่ปุ่น โดยให้ความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจไปสู่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีอิสระที่จะปกครองตนเองตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย การ
ปกครองท้องถิ่นที่ใช้มาต้ังแต่สมัยเมจิจงึถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่ประกันสิทธิและเสรีภาพ
ในการปกครองตนเองของประชาชน70 
 

3.2.1  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศญี่ปุ่น 
3.2.1.1  ประวัติความเป็นมาการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 ของญี่ปุ่นซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 1947 มี

บทบัญญัติเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่นไว้ในหมวดที่ 8 ตามมาตราสําคัญดังต่อไปน้ี71 
มาตรา92 มาตรา 93 มาตรา 94 และมาตรา 95  มีใจความว่า  ระเบียบต่างๆท่ี

เก่ียวข้องกับองค์การและการดําเนินการของหน่วยปกครองท้องถิ่นต้องกําหนดเป็นกฎหมายโดย
กฎหมายดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองของญี่ปุ่น นอกจากน้ีหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นต้องมีสภาทําหน้าที่เป็นองค์กรให้ความคิดเห็นต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติ ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น สมาชิกสภา และพนักงานท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนดต้องได้รับการเลือกต้ัง
จากประชาชนภายในเขตชุมชนของตน องค์กรปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สินดําเนิน
กิจการและบริหารและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รัฐสภาไม่อาจตรากฎหมายพิเศษ
ซึ่งใช้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งโดยเฉพาะหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากเสียง
ส่วนใหญ่ของผู้ลงคะแนนเสียงในพ้ืนที่การปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้72 

นอกจากรัฐธรรมนูญแล้วยังมีกฎหมายสําคัญในการปกครองท้องถิ่น คือกฎหมายว่า
ด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Autonomy Law) ค.ศ. 1947 ซึ่งระบุในมาตรา 1 ว่า 
“วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับน้ีคือ การแบ่งประเภทขององค์กรปกครองท้องถิ่น กําหนดกรอบ
องค์การและดําเนินงานกําหนดกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์พ้ืนฐานระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามหลักการว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น ทั้งน้ี เพ่ือประกันการบริหารงานอย่างเป็น
ประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาท่ีเหมาะสม” หลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น
มีความหมายสองนัย ดังน้ี 
                                                            

70MIchio Muramatsu and Farrukh Iqbal,  “Understanding Japanese 
Intergovernmental Relations: Perspectives, Models, and Salient Characteristics” in 
Michio Muramatsu, Farrukh Lqbal and Lkuo,  Local Government Developments in 
Post-War Japan,  (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 4 อ้างถึงใน สมคิด เลิศไพฑรูย์
และคณะ,  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและแนวทางการกํากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของต่างประเทศ,  (นนทบุร:ี 
สถาบันพระปกเกล้า), หน้า 188-189. 

71ปรัชญา เวสารัชช์,  การปกครองท้องถ่ินประเทศญ่ีปุน่,  (กรุงเทพฯ: แอล เอส เพรส, 
2542), หน้า 6-8. 

72Kayama Michihiro,  Local Government in Japan,  (Japan: Council of Local 
Authorities for International Relations, 2008),  Page 1-2. 
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นัยแรกความสัมพันธ์กับรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นย่อมมีอิสระและสามารถ
ดําเนินการในเรื่องเก่ียวกับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการกระจายอํานาจบริหารแก่
ทอ้งถิ่น ส่วนกลางควบคุมให้น้อยที่สุดและมีฐานะการเงินเพียงพอ 

นัยที่สองความสัมพันธ์กับประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่นย่อมดําเนินการให้ตรงกับ
เจตนารมณ์ของประชาชน ทั้งน้ี องค์กรท้องถิ่นจะเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ และประชาชน
ต้องสามารถควบคุมการดําเนินการขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างได้ผล กฎหมายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
กับการปกครองท้องถิ่นได้แก่ 

1)  กฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคล (Local Public personnel Law) 
2)  กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังตําแหน่งสาธารณะ (Public Office 

Election Law) 
3)  กฎหมายว่าด้วยการคลังสาธารณะของท้องถิ่น (Local Public Finance 

Law) 
4)  กฎหมายว่าด้วยภาษีท้องถิ่น (Local Tax Law) 
5)  กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรภาษีให้กับท้องถิ่น (Local Allocation Tax 

Law) 
6)  กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจของท้องถิ่น (Local Public Enterprise Law) 

โดยท่ัวไปการปกครองของแต่ละประเทศอาจมีสี่ระดับ (ระบบสหพันธรัฐ) หรือสาม
ระดับ (ระบบเอกรัฐ) ญี่ปุ่นเป็นระบบเอกรัฐ จึงมีการปกครองระดับชาติโดยรัฐบาลกลาง การปกครอง
ท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบครอบคุลม กับการปกครองท้องถิ่นที่ให้บริการพ้ืนฐาน หลักการของการ
ปกครองท้องถิ่นในญี่ปุ่นในปัจจุบันอยู่ที่การเป็นหน่วยการปกครองของรัฐบาลซึ่งเน้นชุมชนท้องถิ่น 
มิใช่เป็นหน่วยปกครองซึ่งทําหน้าที่เฉพาะด้าน ดังน้ันท้องถิ่นจึงอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รับเลือกต้ังโดยตรงจากชุมชนที่ตนให้บริการ จัง
หลัดและเทศบาลจึงมีอํานาจครอบคุลมในเขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ 

ถึงแม้ราชการส่วนกลางจะมีสํานักงานในพ้ืนที่ แต่ก็ทํางานอย่างเอกเทศ โดยไม่มีการ
ประสานกับส่วนราชการอ่ืน กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ไม่มีหน่วยงานใดที่เป็นตัวแทนของทั้งรัฐบาลกลาง
ในพ้ืนที่ใด (ญี่ปุ่นไม่มีราชการภูมภิาคซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางเช่นประเทศไทย) 

กฎหมายการปกครองของตนเองของท้องถิ่นระบุให้มีจังหวัดและเทศบาลดังที่เคย
เป็นมาก่อนที่กฎหมายฉบับน้ีจะออกมาบังคับใช้ในปี 1947 กฎหมายกําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงเขต
ภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นได้ แต่ไม่ยอมให้มีการต้ังหน่วยการปกครองท้องถิ่นใหม่ รวมทั้งไม่ยอมให้มีการ
ยกเลิกหน่วยการปกครองท้องถิ่นเดิมจนเป็นผลให้หน่วยย่อยไม่ต้องขึ้นกับใคร  

3.2.1.2  โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น 
ญี่ปุ่นนับว่าเป็นประเทศที่เป็นรัฐเด่ียว (United state)  โดยมองว่าระบบของเขาจะ

ประกอบด้วยส่วนหน่ึงคือ รัฐบาลกลาง (Central Government) และอีกส่วนหน่ึงเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น (Local Government)  

สําหรับหน่วยการปกครองท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
“รูปแบบทั่วไป” (Ordinary) และ “รูปแบบพิเศษ” (Special) 
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โครงสร้างของรูปแบบทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบนได้แก่ 
จังหวัด (Prefectures) และระดับล่างได้แก่ เทศบาล (Municipal) ซึ่งการปกครองในระดับจังหวัดน้ี
จะมีพ้ืนที่การดําเนินการที่ครอบคลุมหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลท้ังหมดที่ขึ้นตรงกับ
จังหวัด และลักษณะเช่นน้ีก็ไม่ได้หมายความว่าเทศบาลเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของจังหวัด ฉะน้ัน
จังหวัดจึงไม่สามารถใช้อํานาจสั่งการเทศบาลได้ จะมีก็เฉพาะอํานาจสั่งในการให้คําแนะนําและ
แนวทางแก่เทศบาลเท่าน้ัน ดังน้ันทั้งเทศบาลและจังหวัดจึงมีสถานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่
เท่าเทียมกัน จะแตกต่างกันก็เฉพาะในด้านขนาดพ้ืนที่รับผิดชอบและศักยภาพในการบริการแก่
ประชาชน73 

1)  จังหวัด (Prefecture) 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบจังหวัดมีด้วยกัน 47 แห่ง เรียกช่ือต่างกัน 

เป็นโต (To) โด (Do) ฟู (Fu) และ เคน (Ken)74 
กรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ถือเป็นจังหวัดหน่ึง เน่ืองจาก

กรุงโตเกียวเป็นมหานคร (โต) จึงเรียกกันว่า โตเกียวโต (Tokyo-to) หรือมหานครโตเกียว โตเกียว
แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนตรงที่มีการปกครองรูปแบบ Special 
Wards ภายในเขตพ้ืนที่ 

หน่วยการปกครองจังหวัดที่เรียกว่า โด หรือ ภาค (Region) มีฮอกไกโด
เพียงแห่งเดียว ฟูมี 2 หน่วย คือ เกียวโต และโอซาก้า นอกน้ันเป็นเคน 

การเรียกช่ือต่างกันน้ีสืบเน่ืองมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์เท่าน้ัน ไม่ใช่
เพราะมีความแตกต่างกันทางด้านต่างๆ ทั้งน้ี ยกเว้นการเรียกช่ือกรุงโตเกียว เป็นโต เพราะ
กรุงโตเกียวแตกต่างกับจังหวัดอ่ืนๆ อย่างเด่นชัด 

ความรับผิดชอบของจังหวัดครอบคลุมภารกิจ ดังต่อไปน้ี  
(1)  งานที่ต้องดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น การร่างแผน

แม่บทเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (Comprehensive Local Development Plan) การอนุรักษ์ป่าไม้ และ
การปรับปรุงแม่นํ้า 

(2)  งานที่จําเป็นต้องดําเนินการรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งจังหวัด หรือทั่ว
พ้ืนที่ประเทศ เช่น การรักษามาตรฐานการศึกษาภาคบังคับ และการบริหารงานกิจการตํารวจ 

(3)  งานติดต่อสื่อสารระหว่างรัฐบาลกลางและเทศบาล หรือการให้
คําแนะนําและแนวทางแก่เทศบาล เช่นให้ข้อแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการจัดองค์การ 

(4)  งานที่ขอบเขตดําเนินการซึ่งไม่เหมาะสมท่ีจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล เช่น การจัดต้ังและการบริหารงานโรงพยาบาลและโรงเรียนมัธยมปลาย 

                                                            
73นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 49, หน้า 192. 
74Yokomichi, The Basic Structure of Lacal Government, (เอกสารประกอบการ

บรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย สาํนักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น), หน้า 7 อ้างถึงใน สมคิด เลิศไพฑูรย์ และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 67, หน้า 196. 
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2)  เทศบาล (Municipality) 
เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับล่างสุดที่ให้บริการขั้นพ้ืนฐาน

ทั่วไปแก่ประชาชนในปัจจุบันที่เทศบาลทั้งสิ้นจํานวน 3,218 แห่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
เทศบาลนคร (Cities/Shi) เทศบาลเมือง (Town / Cho or Machi) และเทศบาลหมู่บ้าน (Villages/Son 
or Mura) ซึ่งในส่วนของเทศบาลก็ยังมีเทศบาลมหานคร (Designate Cities) ซึ่งเป็นเทศบาลนครที่มี
ขนาดใหญ่ คือ มปีระชากรต้ังแต่ 500,000 คนขึ้นไป ตามมติของรัฐมนตรี ซึ่งเทศบาลนครพิเศษน้ีมีอยู่
ด้วยกัน 12 แห่ง ได้แก่ Osaka Kyoto Nagoya Yokohama Kobe Kitakyusyu Sapporo 
Kawasaki Fukuoka Hiroshima Sendai และ Chiba โดยเทศบาลนครพิเศษเหล่าน้ีจะมีสถานะที่
พิเศษกว่าเทศบาลนครทั่วไป คือ จะได้รับอํานาจหน้าที่ในการดําเนินกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวางเท่า
เทียมกับในระดับจังหวัด 

3)  หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (Special Local Authorities) 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจัดต้ังขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและลักษณะพิเศษดังน้ี75 
(1)  Special Wards หรือเรียกว่า กุ (Ku) 
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบนี้มีในเขตนครกรุงโตเกียว (City of 

Tokyo) เท่าน้ัน ประกอบด้วย 23 เทศบาลนครด้วยกัน 
หน้าที่ของ Special Wards คล้ายกับหน้าที่ของเทศบาล โดยมี

ข้อยกเว้นบางอย่างเช่น ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการดับเพลิงเหมือนอย่างเช่นเทศบาล การดับเพลิงในเขต
โตเกียวเป็นหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นมหานครโตเกียว 

การจัดรูปแบบการปกครองของ Special Wards ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี (Mayor) ซึ่งได้รับเลือกโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภา (Councilors) ซึ่งมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงเช่นเดียวกัน 

(2)  Municipal Cooperatives 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทน้ีเกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง

เทศบาลต้ังแต่ 2 แห่งขึ้นไป เพ่ือร่วมกันดําเนินภารกิจบางประการ ซึ่งถ้าปล่อยให้เทศบาลแต่ละแห่ง
ดําเนินงานโดยลําพังจะไม่มปีระสิทธิภาพ และได้รับผลสําเร็จตํ่ากว่าการรวมตัวกันดําเนินงาน 

ปัจจุบันมีการรวมตัวกันเพ่ือให้บริการด้านต่างๆ เป็นการเฉพาะด้าน 
(Partial cooperative) เช่น เพ่ือจัดต้ังและบริหารงานโรงเรียนและโรงพยาบาลร่วมกัน 

 (3)  Property Wards 
Property Wards เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นตามเขต

หรือพ้ืนที่ซึ่งมีทรัพย์สินบางประเภทภายในอาณาเขตของเทศบาล ทั้งน้ีเพ่ือบริหารงานทรัพย์สิน
เหล่าน้ัน ทรัพย์สินดังกล่าวน้ีได้แก่ คลองชลประทาน หนองหรือบึง สุสาน พ้ืนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่เกษตร 

                                                            
75สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,  รายงาน

สรุปผลการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”, 
(กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2554),  หน้า 32-36. 
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และสถานที่ที่มีบ่อนํ้าแร่ เป็นต้น ส่วนใหญ่การปกครองท้องถิ่นประเภทน้ีจัดต้ังขึ้นมาเพ่ือควบคุมดุแล
พ้ืนที่ป่าและเขามักจัดต้ังตามหมู่บ้านในพ้ืนที่เกษตรหรือภูเขา 

(4)  Local Development Corporations 
หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบน้ีจัดต้ังขึ้นจากการรวมตัวกันระหว่าง

หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป (จังหวัดและเทศบาล) ต้ังแต่ 2 แห่งขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดหาและเตรียมสถานที่สําหรับก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ประชากรตามที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาแม่บท 

3.2.1.2  การปกครองท้องถิ่นของมหานครโตเกียว 
มหานครโตเกียวเป็นตัวอย่างหน่ึงของการปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น การ

ปกครองของโตเกียวในเชิงรูปแบบไม่แตกต่างจากการปกครองของจังหวัดอ่ืน แต่มีลักษณะพิเศษตรงที่
เป็นจังหวัดในพ้ืนที่ชุมชนมหานครซึ่งมีประชากรหนาแน่น และมีกิจกรรมแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆมาก 

1)  มหานครโตเกียว 
มหานครโตเกียวเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งจัดอยู่ในประเภทจังหวัด 

(Prefecture) แต่มีลักษณะแตกต่างจากจังหวัดอ่ืนๆบางประการท่ีสําคัญคือ มีการแบ่งหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่ภายในจังหวัดเป็น ชิ โชว และ ซอน โดยแต่ละหน่วยการปกครองดังกล่าวมีองค์กร
ทาํหน้าที่ปกครองตนเองโดยเฉพาะเป็นหลัก สําหรับการจัดระบบการปกครองของมหานครโตเกียวซึ่ง
เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นด้วยน้ัน จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากการปกครองท้องถิ่น
โดยทั่วไป โดยได้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ประเภท คือเขตช้ันใน และเขตช้ันนอก เขตช้ันในแบ่งออกเป็น 
กุ แต่เพียงอย่างเดียว ส่วนเขตช้ันนอกแบ่งออกเป็น ชิ โชว ซอน เหมือนอย่างจังหวัดอ่ืนๆ 76 

สําหรับเขตช้ันในเป็นใจกลางเมืองของมหานครโตเกียว เป็นรูปแบบการ
ผสมผสานกันระหว่างรูปแบบจังหวัดและรูปแบบเทศบาล ทั้งน้ีเพ่ือให้การปกครองในเขตใจกลางมหา
นครโตเกียวทุกๆเขตดําเนินการไปอย่างประสานสอดคล้องต่อกัน ส่วนเขตช้ันนอกให้เทศบาลในแต่ละ
หน่วยดําเนินการปกครองเช่นเดียวกันกับจังหวัดทั่วๆไป77 

2)  การปกครองมหานครโตเกียว 
การปกครองของมหานครโตเกียวมีลักษณะเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน มหา

นครโตเกียวมีองค์กรปกครองสองส่วน คือ สภา (Metropolitan Assembly) ซึ่งเป็นองค์กรตัดสินใจ 
กับฝ่ายบริหาร โดยผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว (Governor of Tokyo) ซึ่งนําผลการตัดสินใจของสภาไป
ปฏิบัติ สมาชิกฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารล้วนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนทั้งสิ้น บทบาท
และอํานาจหน้าที่ของสภาและผู้ว่าราชการจังหวัดมีการแบ่งไว้ชัดเจน ทั้งสองฝ่ายมีสถานภาพเท่า
เทียมกันและเป็นอิสระจากกัน และมีระบบการทํางานร่วมกันโดยมีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน 

                                                            
76นิยม รัฐอมฤต, พรชัย เทพปัญญา และชาญชัย ลวิตรังสมิา,  การปกครองท้องถ่ิน

เปรียบเทียบ,  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2520), หน้า 200.  
77William A. Robinson, Tokyo-A Tale of Two Cities in Irwin Isenberg,  (New 

York : The H.W. Wilson) อ้างถึงใน นิยม รัฐอมฤต, พรชัย เทพปัญญา และชาญชัย ลวิตรังสิมา, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 76, หน้า 200.  
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3)  สภามหานครโตเกียว78 
ทําหน้าที่เป็นองค์กรนิติบัญญัติของมหานคร หน้าที่หลักพ้ืนฐานคือทําความ

เข้าใจการเรียกร้องและความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยในกรุงโตเกียว สภามหานครได้รับการจัดต้ังขึ้นใน 
ปี ค.ศ. 1943 จากการรวมตัวของจังหวัดโตเกียวกับเมืองโตเกียว ในเดือนพฤษภาคม 1947 เมื่อ
กฎหมายว่าด้วยการปกครองตนเองท้องถิ่นมีผลบังคับใช้สภามหานครโตเกียวก็ได้รับฐานะเป็นองค์กร
นิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ในช่วงเวลาน้ันได้มีการกําหนดระบบท่ีมุ่งส่งเสริม
ประชาธิปไตยระดับท้องถิ่ นหลายประการ  เ ป็นต้น ว่า  การ ต้ังคณะกรรมาธิการประจํา 
คณะกรรมาธิการพิเศษ และคณะกรรมการระเบียบและการบริหารสภา การให้สมาชิกมีสิทธิในการ
เสนอร่างกฎหมาย และตรวจสอบการดําเนินธุรกิจของรัฐบาลมหานคร จากน้ันก็มีการปรับแต่งระบบ
สภามหานครตามการปรับปรุงกฎหมายการปกครองตนเองของท้องถิ่นอีกหลายคร้ัง 

(1)  องค์ประกอบของสภามหานคร79 
สภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนในมหา

นคร สมาชิกสภาต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลาเดียวกัน รวมท้ังไม่เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอ่ืน ไม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเทศมนตรี 
เจ้าหน้าที่รายได้ หรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

(2)  การเลือกต้ังสมาชิกสภามหานคร80 
มหานครโตเกียวมี 42 เขตเลือกต้ัง แต่ละเขตมีสมาชิกได้ 1 ถึง 8 คน

ขึ้นกับจํานวนประชากรในแต่ละเขต ผู้สมัครรับเลือกต้ังต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
1)  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2)  มีอายุ 25 ปีขึ้นไป 
3)  มีถิ่นพํานักต่อเน่ืองในมหานครโตเกียวมากกว่าสามเดือน 

สิทธิผู้สมัครรับเลือกต้ังอาจถูกเพิกถอนในกรณีต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1)  เป็นผู้ที่ศาลตัดสินว่าเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ 
2)  ถูกจําคุก หรือ ยังไม่พ้นการรอลงอาญาในกรณีที่กระทํา

อาชญากรรมร้ายแรง 
3)  ผู้ที่กระทําผิดในการละเมดิกฎหมายเลือกต้ัง อาจถูกจํากัด

ระยะเวลาในการรับสมคัรเลอืกต้ังด้วยเช่นกัน 
(3)  ประธานสภาและรองประธานสภา81 
ประธานสภาและรองประธานสภาได้รับเลือกมาจากสมาชิกสภามหา

นคร ประธานสภามหานครเป็นผู้แทนของสภามหานคร และรับผิดชอบในการกํากับดูแลการประชุม 
การรักษาระเบียบที่ประชุมในฐานะประธานการประชุม รับผิดชอบในการดูแลกิจการของสภามหา

                                                            
78ปรัชญา เวสารัชช์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 71, หน้า 38. 
79เพ่ิงอ้าง, หน้า 38. 
80เพ่ิงอ้าง, หน้า 39. 
81เพ่ิงอ้าง, หน้า 40. 
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นคร เช่น การบริหารท่ัวไป การวางกําหนดการประชุม การกํากับดูแลผู้อํานวยการสํานักงาน 
เลขาธิการสภามหานครโตเกียว 

ส่วนรองประธานทําหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือตําแหน่งประธานสภามหานครว่างลง ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของประธานและ
รองประธานสภาเท่ากับสมาชิกสภา แต่อาจลาออกได้ด้วยความเห็นชอบสภา 

(4)  อํานาจในการสอบสวน 
สภามหานครอาจให้มีการสอบสวนการดําเนินธุรกิจของรัฐบาลมหา

นคร และสามารถเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงหรือผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องมาให้ปากคําหรือส่งเอกสารให้ ใน
การใช้อํานาจสอบสวนน้ัน สภามหานครมีอํานาจบังคับด้วย ตัวอย่างเช่น หากสภาขอให้ผู้ใดมาปรากฏ
ตัวหรือให้การตามวัตถุประสงค์ของการสอบสวน บุคคลนั้นย่อมไม่อาจปฏิเสธได้โดยปราศจากเหตุผล
ที่สมควร หากปฏิเสธก็อาจต้องโทษจําคุก (โดยไม่ต้องถูกให้ทํางานหนัก) หรือถูกปรับหากสภาฟ้องร้อง
อย่างเป็นทางการ 

(5)  อํานาจในการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจผู้ว่าราชการมหานคร 
ในกรณีที่ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้แล้ว สภาอาจลงคะแนนเสียงไม่

ไว้วางใจผู้ว่าราชการมหานคร โดยในการลงคะแนนเสียงเช่นว่าน้ี ต้องมีสมาชิกไม่ตํ่ากว่า 2 ใน 3 
มาร่วมประชุม และต้องได้เสียง 3 ใน 4 ของผู้เข้าร่วมประชุม จึงจะสามารถให้ผู้ว่าราชการมหานคร
พ้นตําแหน่งได้ เมื่อทราบผล ผู้ว่าราชการมหานครอาจยุบสภาภายใน 30 วัน หากไม่ยุบสภา ก็ถือว่า
ผู้ว่าราชการมหานครพ้นตําแหน่งไปโดยอัตโนมัติ 

 
3.2.2  การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถ่ินและมหานครของประเทศ

ญี่ปุ่น 
กฎหมายการปกครองตนเองได้บัญญัติเอาไว้ให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถมีบทบาทในการควบคุม ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้หลายช่องทาง ได้แก่ การตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การริเริ่ม
เสนอกฎหมาย การร้องขอให้มีการตรวจสอบ การร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงยุบสภาท้องถิ่น การ
ถอดถอน และการลงประชามติ82 โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

3.2.2.1  การตรวจสอบการทํางานขององค์กรท้องถิ่น 
ประเทศญี่ปุ่นได้มีการกําหนดสิทธิของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นที่จะนําไปสู่

การตรวจสอบการทํางานขององค์กรท้องถิ่นไว้ในกฎหมายปกครองตนเองของท้องถิ่น  (Local 
Autonomy Law) โดยการตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่นน้ัน ประชาชนอาจจะร้องขอตรวจสอบ
จํานวนรายได้และรายจ่ายของท้องถิ่น หรือตรวจสอบการบริหารงานของท้องถิ่นทั่วไป การตรวจสอบ
ลักษณะดังกล่าวมิใช่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะมีอํานาจตรวจสอบได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารเท่าน้ัน แต่มีอํานาจตรวจสอบครอบคลุมไปถึงกิจการต่างๆที่อยู่ในความ

                                                            
82นิยม รัฐอมฤต, พรชัย เทพปัญญา และชาญชัย ลวิตรังสมิา, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 76, 

หน้า 217-218. 
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รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารฝ่ายต่างๆ ด้วย การร้องขอให้มีการตรวจสอบ จะทําได้ต่อเมื่อมีผู้
มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 50 ลงช่ือให้ปรากฏไว้ในสมุดลงช่ือของทางราชการ 
ผลของการตรวจสอบจะมีการรายงานให้สภาท้องถิ่น และรายงานให้ตัวแทนของผู้ร้องขอให้ตรวจสอบ
ทราบด้วย 

3.2.2.2  การเสนอกฎหมายโดยประชาชน 
ในกฎหมายการปกครองตนเองของท้องถิ่น ค.ศ. 1947 ได้กําหนดไว้ว่า ประชาชนใน

เขตการปกครองท้องถิ่นน้ันๆ จํานวนร้อยละ 2 ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังทั้งหมดสามารถที่จะเข้า
ร่วมกันเข้าช่ือเพ่ือที่จะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
โดยท่ีข้อบัญญัติเหล่าน้ันจะต้องมิใช้ข้อบัญญัติที่เก่ียวข้องกับอัตราและการจัดเก็บภาษี ตลอดจน
ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ83 

สําหรับกระบวนการและข้ันตอนน้ัน ในกฎหมายฉบับเดียวกันน้ีได้บัญญัติให้
ประชาชนตามจํานวนดังกล่าวข้างต้นร่วมกันลงช่ือในบันทึกของทางราชการ ซึ่งหลังจากน้ันจะต้องย่ืน
บัญชีรายช่ือน้ันเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารการเลือกต้ังของท้องถิ่นตรวจสอบว่าบรรดารายช่ือของ
ประชาชนเหล่าน้ันเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังตามที่คณะกรรมการบริหารการเลือกต้ังได้จัดทําไว้
หรือไม่ภายใน 20 วัน โดยคณะกรรมการบริหารการเลือกต้ังจะต้องประกาศผลการตรวจสอบรายช่ือ 
เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือเป็นระยะเวลา 7วัน84  

3.2.2.3  การลงประชามติ85 
การลงประชามติจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อสภาท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น แต่ฝ่ายบริหารมีความไม่แน่ใจว่าในมติน้ันว่าประชาชนจะมีความเห็นชอบด้วยหรือไม่ สภา
ฝ่ายบริหารก็อาจจะมีการนําเอาร่างข้อบัญญัติที่ผ่านสภาท้องถิ่นแล้วให้ประชาชนลงประชามติ 

3.2.2.4  การร้องขอให้ยุบสภาท้องถิ่น86 
การร้องขอให้มีการยุบสภาท้องถิ่นประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจํานวน 1 ใน 3 

ลงช่ือร้องขอต่อคณะกรรมการบริหารการเลือกต้ัง โดยคณะกรรมการบริหารการเลือกต้ังจะเสนอเรื่อง
ไปให้ประชาชนในท้องถิ่นออกเสียงอีกต่อหน่ึง ถ้าผลของการออกเสียงปรากฏว่าเสียงข้างมากเห็นด้วย
กับการยุบสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นก็เป็นอันยุบจากการออกเสียงน้ัน แต่อย่างไรก็ตามการออกเสียงให้
มีการยุบสภาท้องถิ่นจะต้องปรากฏว่าสภาท้องถิ่นดังกล่าวได้รับการเลือกต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3.2.2.5  การถอดถอน87 
การถอดถอนน้ันแบ่งออกเป็นการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น การถอดถอนหัวหน้า

ฝา่ยบริหาร การถอดถอนเจ้าหน้าที่บางคน การถอดถอนทั้ง 3 กรณีน้ันต้องมีเสียง 1 ใน 3 ของจํานวน
ผู้มีสทิธิออกเสียง แต่ความแตกต่างของการถอดถอนคือ การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและการถอด

                                                            
83Article 74, The Local Autonomy Law of 1947.  
84Ibid, article 74. 
85Ibid, article 75. 
86Ibid, article 76. 
87Article 80-88, The Local Autonomy Law of 1947.  
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ถอนหัวหน้าฝ่ายบริหาร เป็นตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน จะกระทําได้ก็
ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ดํารงตําแหน่งมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือเคยผ่านการออกเสียงถอดถอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนกรณีการถอดถอนเจ้าหน้าที่บางคนนั้น การร้องขอจะต้องร้องขอต่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ได้มีการเลือกต้ังจากประชาชนแต่ได้รับการแต่งต้ัง
โดยหัวหน้าฝ่ายบริหาร หวัหน้าฝ่ายบริหารก็จะนําข้อเสนอเข้าสู่สภาท้องถิ่น 

  
3.3  ประเทศอังกฤษ 
  

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศท่ีอยู่ในทวีปยุโรป มีรูปแบบเป็นรัฐเด่ียว (Unitary State) 
เช่นเดียวกับฝรั่งเศส แต่มีความแตกต่างจากฝร่ังเศส ในขณะที่ฝรั่งเศสมีการจัดระบบบริหารราชการ
แผ่นดินออกเป็น 3 ระดับ คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่สําหรับประเทศกอังกฤษได้มีการจัดระบบบริหารราชการเพียง 2 
ระดับเท่าน้ัน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีการ
บริหารราชการส่วนภูมภิาค88 สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

 
3.3.1  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการปกครองท้องถ่ินประเทศอังกฤษ 

3.3.1.1  ประวัติความเป็นมาการปกครองท้องถิ่นประเทศอังกฤษ 
ระบบการปกครองท้องถิ่นของอังกฤษในปัจจุบัน ได้ผ่านการปรับโครงสร้างและ

รูปแบบมาหลายๆครั้ง ทั้งในเขตมหานคร เมืองใหญ่ และส่วนอ่ืนๆของประเทศ ส่งผลให้การปกครอง
ท้องถิ่นของอังกฤษค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน ทั้งในเชิงของโครงสร้างภายนอก และโครงสร้าง
ภายใน โดยที่แต่ละส่วนก็มีการจัดโครงสร้างและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปจนราวกับว่าระบบการ
ปกครองท้องถิ่นของอังกฤษจะมีความสับสนวุ่นวายมากที่สุดประเทศหน่ึง89 

ก่อนการปฏิรูปใหญ่ในยุคทศวรรษที่ 1990 ระบบการปกครองท้องถิ่นในอังกฤษจะใช้
โครงสร้างแบบสองช้ันครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ โดยมีโครงสร้างช้ันบนคือ สภาเขตและโครงสร้างช้ัน
ล่างคือ สภาแขวง ซึง่มีการปรับใช้ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท 

ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างน้ันเกิดขึ้นมานานแล้วโดยเฉพาะกลางยุค 1980 มี
ความต้องการท่ีจะปรับโครงสร้างใหม่โดยใช้ระบบช้ันเดียวทั่วประเทศซึ่งประสบความสําเร็จแต่เพียง
บางส่วน เน่ืองจากมีการคัดค้านจากประชาชนและหน่วยการปกครองท้องถิ่นในหลายๆพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในเขตนอกเมืองใหญ่ สําหรับโครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน้ัน เกิดจากการศึกษาของ
คณะทํางานที่เรียกว่า คณะกรรมการปกครองท้องถิ่นที่รัฐบาลได้ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการ

                                                            
88Forman F.N. and Baldwin N.D. J.,  Mastering British Politic,  (London: 

Macmillan, 1966),  p. 338. 
89 Wilson David and Game Chris,  Local Government in the United 

Kingdom,  4th ed,  (Hampshire: PALGRAVE MACMILLAN, 2006),  p. 155.  อ้างถึงใน สมคิด 
เลิศไพฑูรย์ และคณะ, อ้างแล้ว เชิงอวรรถที่ 67, หน้า 125. 



58 

ปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 199290  เพ่ือทําการศึกษาทบทวนโครงสร้างและเขตพ้ืนที่ของหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น จัดทําข้อเสนอ และสํารวจประชามติของประชาชน เพ่ือหาข้อสรุปสุดท้ายเสนอต่อรัฐบาล 
เน่ืองจากรัฐบาลในขณะนั้นเห็นว่า การปกครองท้องถิ่นภายใต้โครงสร้างสองช้ันน้ันทําให้การบริการ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ไม่มีประสิทธิภาพ และสร้างความซ้ําซ้อนและความสับสน โดยเฉพาะโครงสร้าง
ส่วนบนน้ันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนผู้รับบริการทําให้การตอบสนองต่อความต้องการและการรับ
การตรวจสอบจากประชาชนเป็นไปอย่างจํากัด ต่างจากโครงสร้างส่วนล่างที่มีความใกล้ชิดและมีความ
ผูกพันกับประชาชนมากกว่า ดังน้ัน การปรับโครงสร้างคร้ังน้ีจึงมุ่งที่จะยุบเลิกหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นในโครงสร้างส่วนบน ถ่ายโอนอํานาจไปสู่หน่วยการปกครองท้องถิ่นในโครงสร้างส่วนล่างที่มี
ขนาดเล็กก็จะเน้นการยุบรวมตัวเข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริการ91 

3.3.1.2  โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศอังกฤษ92 
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน มีลักษณะโครงสร้างแบบผสมผสาน ตาม

ลกัษณะของพ้ืนที่ดังต่อไปน้ี 
1) ในเขตเมืองใหญ่ที่มีความเจริญและความหนาแน่นของประชากรสูง จะใช้โครงสร้าง

แบบช้ันเดียวในรูปแบบที่เรียกว่า สภามหานคร  
2) ในเขตพื้นที่ที่มีความเจริญน้อยกว่า จะมีลักษณะผสมผสานคือพ้ืนที่บางส่วนที่

ประชาชนและหน่วยการปกครองท้องถิ่นยอมรับการปรับโครงสร้างแบบช้ันเดียวโดยมีการยุบรวม
หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาใช้หน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า สภาเอกรูป 
ขณะที่ในพ้ืนที่อีกส่วนหน่ึงพึงพอใจที่จะใช้โครงสร้างแบบเดิมต่อไป คือระบบสองช้ัน 

3) ในเขตมหานครลอนดอน การจัดโครงสร้างในส่วนน้ีจะเป็นแบบสองช้ัน ในส่วน
โครงสร้างช้ันล่างจะมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่า สภาเขตแห่งลอนดอนจํานวน 32 แห่งรวม
กับสหการนครลอนดอนอีกแห่งหน่ึง รวมทั้งสิ้น 33 แห่ง ในขณะที่ส่วนของโครงสร้างช้ันบนจะมีสํานัก
บริหารมหานครลอนดอนซึ่งจะมีพ้ืนที่การบริหารคลอบคุลมมหานครลอนดอนทั้งหมด 

1)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น93  
(1)  ระดับภาค (Regional Level) 
ภาคไม่ถือว่าเป็นเขตการปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ในอดีตอันยาวนานที่ผ่านมา ไม่ปรากฏเขตการปกครองหรือองค์กรการปกครองน้ี แต่เพ่ิงถูกจัดต้ังขึ้น
ในยุคอดีตนายกรัฐมนตรีจอห์น เมเจอร์ ผู้นําพรรคอนุรักษ์นิยม เมื่อปี ค.ศ. 1994 เพ่ือจัดต้ังสํานักงาน
ส่วนภูมิภาคของรัฐบาลหรือการบริหารราชการส่วนกลาง เพ่ือทําหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจวางแผนและ
                                                            

90Copus Colin,  Local Government in England,  Retrieved  25 September, 
2013 from  http://www.ola-europe.com/en/actualities/article/archive/2011/ 
jan/article/le-systeme-local-en-angleterre 

 

91นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 49,  หน้า 147-148. 
92ปรัชญา เวสารัชช์,  การปกครองท้องถ่ินประเทศอังกฤษ, (กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2543), 

หน้า 11-14. 
93บุญรงค์ นิลวงศ์,  การปกครองท้องถ่ินเปรยีบเทียบ,  (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 

2522), หน้า 22-25. 
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ประสานงานภายในพ้ืนที่ระดับน้ี โดยแบ่งอังกฤษทั้งหมดออกเป็น 9 ภาค อย่างไรก็ตาม เขตการ
ปกครองหรือองค์กรปกครองที่เรียกว่า ภาคน้ีก็ไม่ถือว่าเป็นของหน่วยงานของการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคเช่นเดียวกัน เพราะโครงสร้างการบริหารราชการของอังกฤษมีเพียง 2 ระดับเท่าน้ัน คือ การ
บริหารราชการส่วนกลาง และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

ส่วนกลางจัดต้ังสํานักงานในระดับภาคขึ้นมาเพ่ือให้ทําหน้าที่ประสานงาน
ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ อีกทั้งวัตถุประสงค์
อีกประการหน่ึงของการกําหนดเขตการปกครองระดับน้ีขึ้นมาก็เพ่ือใช้สําหรับคัดเลือกตัวแทนของ
คณะกรรมาธิการภาคแห่งสหภาพยุโรป ภายในสนธิสัญญามาสทริซต์  

จุดเริ่มต้นของการจัดต้ังภาคมีการแบ่งพ้ืนที่ของอังกฤษออกเป็นทั้งหมด 
10 ภาค ต่อมาในปี ค.ศ. 1998 มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ใหม่ให้เหลือเพียง 9 ภาค และมีองค์กรที่เรียกว่า 
สภาภาค (Regional Assembly) ซึ่งสมาชิกสภาภาค มาจากการคัดเลือกของรัฐบาลกลาง โดย
คัดเลือกจากสมาชิกในระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนภายในภาค สมาชิกสภาภาค
จึงไม่ได้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน แต่มาจากการเลือกต้ังโดยทางอ้อม 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงปี ค.ศ. 2007 นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาจาก
พรรคแรงงาน คือ กอร์ดอน บราวน์ ได้เน้นให้ความสําคัญต่อการมีอํานาจที่เพ่ิมมากข้ึนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศให้สภาภาคจะต้องยุติบทบาทท้ังหมดและถอนตัวออกไปภายในปี 
ค.ศ. 2010 

(2)  ระดับเขต (County Level)94 
เขตหรือเคาน์ต้ีนับเป็นพ้ืนที่ของการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระดับบน 

(Upper Tier) โดยแบ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 4 ประเภท คือ เขตมหานคร (Metropolitan 
County) เขตนอกมหานคร (Non – Metropolitan County) หรือ ไซร์ เคาน์ต้ี (Shire County) 
องค์การเอกเทศ (Unitary Authority) และมหานครลอนดอน รายละเอียดขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นแต่ละประเภทมีดังน้ี 

ก.  เขตมหานคร (Metropolitan Country)  
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นประ เภทนี้ จั ด ต้ั งขึ้ นภาย ใ ต้

พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ค.ศ. 1972 (The Local Government Act 1972) เมื่อปี ค.ศ. 
1974 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการขยายตัวของความเป็นเมืองที่มีมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังอยู่ในเขต
พ้ืนที่มหานครที่มีประชากรอยู่ระหว่าง 1.2–2.8 ล้านคน ในพ้ืนที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม
และการพาณิชย์โดยไม่นับรวมพ้ืนที่ทั้งหมดของอังกฤษ 

ปัจจุบันมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตมหานครราว 22% ของ
จํานวนประชากรท้ังหมดของอังกฤษ เขตมหานครมีจํานวนทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ มหานครแมนเซ
สเตอร์ (Greater Manchester) เมอร์ซีไซด์ (Merseyside) เซ็าท์ ยอร์คไชร์ (South Yorkshire) ไทน์ 
แอนด์ แวร์ (Tyne and Wear) เวสต์ มิดแลนด์ (West midlands) และเวสต์ ยอร์กไชร์ (West 
yorkshire) 

                                                            
94

 ชํานาญ จนัทรเ์รือง,  การปกครองทอ้งถ่ินในต่างประเทศ, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.), หน้า 56-59. 
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เขตมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกจัดต้ังขึ้นภายใต้
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่มี 2 ระดับ (Two–Tier Structure) โดยเขตมหานครจัดอยู่ใน
โครงสร้างระดับบน (Upper Tier) ส่วนโครงสร้างระดับล่าง (Lower Tier) แบ่งเขตมหานครออกเป็น
แขวงมหานคร95  

ในช่วงเริ่มแรกของการจัดต้ังเขตมหานครบริหารงานโดยสภาเขต
มหานคร (Metropolitan County Council) ซึ่งสมาชิกสภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนใน
พ้ืนที่ อยู่ในตําแหน่งวาระละ 4 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 ได้มีกฎหมายยกเลิกสภาเขตมหานคร 
เป็นผลทําให้การดําเนินงานในพ้ืนที่ปรากฏออกมาในรูปของการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม (Joint 
Board) กับพ้ืนที่ หรือหน่วยการปกครองในระดับล่าง เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย 
ตํารวจ การขนส่งมวลชน 

ข.  เขตนอกมหานคร (Non – Metropolitan County) 
เขตนอกมหานครหรือไชร์ เคาน์ต้ี เป็นเขตพ้ืนที่ที่มีช่ือลงท้ายด้วย 

Shire ทั้งหมด เช่น เบดฟอร์ดไชร์ (Bedfordshire) บักกิงแฮมไชร์ (Buckinghamshire) ถึงแม้ว่า มี
หลายแห่งที่ไม่มีคําว่า Shire ลงท้ายก็ตาม แต่ในอดีตเคยมีแล้วถูกตัดออกไปภายหลัง เช่น เดวอน 
(Devon) ในอดีต คือ เดวอนไชร์ (Devonshire) 

เขตนอกมหานครเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรอยู่ระหว่าง 300,000 คน 
จนถึง 1.4 ล้านคน เป็นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกจัดต้ังขึ้นภายใต้โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นที่
มี 2 ระดับ (Two-Tier Structure) เช่นเดียวกับเขตมหานคร โดยเขตนอกมหานครจัดอยู่ในโครงสร้าง
ระดับบน (Upper Tier) ส่วนโครงสร้างระดับล่าง (Lower Tier) แบ่งเขตนอกมหานครออกเป็นแขวง
นอกมหานคร (Non – Metropolitan District)  

อํานาจหน้าที่ของเขตนอกมหานครรับผิดชอบด้านการศึกษา การ
บริการสังคม การขนส่งและถนนไฮเวย์ การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย งานกําจัดขยะมูลฝอย และ
การร่วมมือกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในรูปของคณะกรรมการร่วมในด้านการบริหารงานตํารวจ 

ค.  องค์การเอกเทศ (Unitary Authority) 
องค์การเอกเทศเป็นรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

เพียงระดับเดียว (Single Tier) จึงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งในส่วนของระดับเขตและระดับแขวง มีอํานาจ
หน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเมืองที่มีขนาดใหญ่ในทุก ๆ ด้านที่ไม่มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับล่างโดยจัดต้ังขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ค.ศ.1992 (The Local 
Government Act 1992) องค์การเอกเทศปัจจุบันมีทั้งหมด 41 แห่ง  

ประวัติความเป็นมาขององค์การเอกเทศน้ัน ในปี ค.ศ. 1889 เมื่อมี
การจัดต้ังสภาเขต (County Council) เป็นครั้งแรก ก็ได้มีการจัดต้ังองค์การเอกเทศด้วยโดยเรียกว่า 
เคาน์ต้ีเบอโร (County Borough) ซึ่งบริหารงานโดยอิสระแยกออกจากสภาเขต โดยเคาน์ต้ี เบอโร 

                                                            
95Andrew Stevevs,  History and Many Post-war Reforms Shape Local 

Government in the UK,  Retrieved  28 September, 2013 from    
http://www.citymayors.com/government/uk_government.html  
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ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเมืองและเมืองขนาดใหญ่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 มีการยุบเลิกเคาน์ต้ี เบอโร แล้ว
แทนที่ด้วยระบบการปกครองท้องถิ่น 2 ระดับ (Two–Tier System) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษ ปี 1990 เป็นที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง
ว่าระบบการปกครองท้องถิ่น 2 ระดับ ในหลายพ้ืนที่ที่มีปัญหาเรื่องความทับซ้อน ยุ่งเหยิง และขาด
ประสิทธิภาพ ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งหวนกลับมาใช้รูปแบบเดิมอีกครั้งหน่ึง แต่
เปลี่ยนจากช่ือเดิม คือ เคาน์ต้ี เบอโร มาเป็น “องค์การเอกเทศ” ในปี ค.ศ. 1992 

ง.  มหานครลอนดอน (Greater London) 
มหานครลอนดอนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนหรือ

ระดับเขต ของกรุงลอนดอน จัดต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1965 และถูกแบ่งย่อยไปยังพ้ืนที่ระดับแขวง ออกเป็น
ลอนดอน เบอโร 32 แห่ง และสหการนครลอนดอน แต่ละแห่งมีสภารับผิดชอบในการให้บริการ
ทอ้งถิ่นในเขตพ้ืนที่ของตนเอง96 

มหานครลอนดอนบริหารงานโดยสํานักบริหารมหานครลอนดอน
ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหรอืแมร์แห่งลอนดอนและสมาชิกสภาลอนดอนจํานวน 25 คน  

สํานักบริหารมหานครลอนดอนถูกจัดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติ
สํานักบริหารมหานครลอนดอน 1999 (The Greater London Authority Act 1999) แทนที่สภา
มหานครลอนดอนที่ถูกยกเลิกไปเมื่อปี 1896  เน่ืองจากสภาลอนดอน เบอโร ซึ่งกระจายตัวอยู่รอบ
นอกของมหานครลอนดอนเห็นว่า ภารกิจของสภามหานครลอนดอนเป็นสิ่งที่สภาลอนดอน เบอโร ก็
สามารถทําได้ไม่แพ้กัน  

การจัด ต้ังสํา นักบริหารมหานครลอนดอนข้ึนแทนที่จะถูก
กําหนดให้สํานักงานแห่งน้ีทํางานในลักษณะของการประสานงานระหว่างลอนดอน เบอโร ทั้ง 32 
แห่งกับแมร์แห่งลอนดอน ที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง โดยให้บทบาทที่สําคัญในการเป็นตัวแทน
เพียงหน่ึงเดียวของมหานครลอนดอนเป็นแมร์แห่งลอนดอนโดยมีสภาลอนดอน ทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานของแมร์แห่งลอนดอน 

สํานักบริหารมหานครลอนดอนมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการขนส่ง
กิจการตํารวจ การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย การวางแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา อย่างไรก็ตาม 
สํานักบริหารมหานครลอนดอนไม่ได้ทําหน้าที่ดังกล่าวด้วยตนเองโดยตรง แต่มีหน่วยงานในสังกัด
รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ 4 แห่งด้วยกัน  

ภายใต้นโยบายที่รับมาจากแมร์แห่งลอนดอนและการรับรองของ
สภาลอนดอน คือ การขนส่งแห่งลอนดอน สํานักบริหารกิจการตํารวจแห่งมหานคร สํานักบริหารแผน
อัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินและสํานักพัฒนาลอนดอน 

(3)  ระดับแขวง (District) 
แขวงนับเป็นหน่วยการปกคอรงท้องถิ่นในระดับล่าง (Lower Tier) 

โดยแบ่งออกเป็นแขวงมหานคร (Metropolitan District) แขวงนอกมหานคร (Non–Metropolitan 
District) หรือ ไชร์ ดิสทริคท์ (Shire District) ลอนดอนเบอโร (London Borough) และนครลอนดอน 
(City of London) รายละเอียดแต่ประเภทมีดังนี้ 
                                                            

 96ปรัชญา เวสารัชช์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 92, หน้า 11. 
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ก.  แขวงมหานคร (Metropolitan District)  
แขวงมหานครเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีประชากรราว 150,000 คนขึ้นไป 

จนถึง 1 ล้านคน ปัจจุบันมีแขวงมหานครรวมท้ังสิ้น 36 แห่ง เมื่อสภาเขตมหานครถูกยุบเลิกในปี ค.ศ. 
1986 อํานาจหน้าที่ทั้งหมดที่สภาเขตมหานครเคยรับผิดชอบก็ถูกโอนไปยังสภาแขวงมหานคร เว้นแต่
งานบางอย่างที่อํานาจหน้าที่ถูกดําเนินการโดยการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม เช่น การป้องกันและ
บรรเทาอัคคีภัย ตํารวจ การจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น  

ข.  แขวงนอกมหานคร (Non - Metropolitan District)  
แขวงนอกมหานคร หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ไชร์ ดิสทริคท์ 

(Shire District) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างหรือระดับย่อยของเขตนอกมหานคร (Non 
- Metropolitan county)  หรือ (Shire County) เป็นเขตพ้ืนที่ที่มีประชากรราว 25,000 คน จนถึง 
200,000 คน ปัจจุบันมีแขวงนอกมหานครรวมท้ังสิ้น 284 แห่ง 

แขวงนอกมหานครมีสภาแขวง (District Council) เป็นองค์กร
รับผิดชอบในการให้บริการประชาชนและท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนงานท้องถิ่น การ
ควบคุมการก่อสร้าง การเคหะ การดูแล และบํารุงรักษาถนน สภาพแวดล้อม ตลาด การจัดเก็บขยะ 
สสุาน และฌาปนกิจสถาน สวนสาธารณะ การพักผ่อน การทอ่งเที่ยว  

ค.  ลอนดอน เบอโร (London Borough)  
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า มหานครลอนดอนเป็นเขตการ

ปกครองท้องถิ่นในระดับบนหรือเขต ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับแขวง คือ 
ลอนดอน เบอโร 32 แห่ง และนครลอนดอน 1 แห่ง โดยลอนดอนเบอโร 12 แห่ง อยู่ในใจกลางของ
มหานครลอนดอน ส่วนที่เหลืออยู่ในพ้ืนที่รอบนอกของมหานครลอนดอน 

ลอนดอน เบอโร แต่ละแห่งบริหารงานโดยสภาลอนดอน เบอโร 
(London Borough Council) ซึ่งสมาชิกสภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน อยู่ใน
ตําแหน่งวาระละ 4 ปี รับผิดชอบภารกิจในการให้บริการท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น โรงเรียน การ
บริการสังคม การจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาถนน 

ง.  นครลอนดอน (City of London)  
นครลอนดอนต้ังอยู่ในพ้ืนที่มหานครลอนดอน (Greater London) 

ถือเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใจกลางลอนดอนมาต้ังแต่อดีต เน้ือที่มีขนนาดเล็กเพียง 1 ตารางไมล์เท่าน้ัน และมี
ความคงที่ไม่เคยเปลี่ยน นับต้ังแต่ยุคกลางเป็นต้นมา นครลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า 
และเป็นศูนย์กลางทางการเงินช้ันนําของโลกเทียบเคียงได้กับนครนิวยอร์คของสหรัฐอเมริกา เพราะมี
หน่วยงานที่สําคัญ ๆ ต้ังอยู่ เช่นตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ธนาคารกลางแห่งอังกฤษ ธนาคารพาณิชย์
ช้ันนําของโลกหลายแห่ง เช่น ธนาคารบาร์เคลย์ ธนาคารเอสบีซี มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 10,000 
คน แต่ในช่วงเวลาทํางานตอนกลางวันมีประชาชนเข้ามาในนครลอนดอนสูงถึง 450,000 คน  

นครลอนดอนบริหารงานโดยสหการแห่งนครลอนดอนของอังกฤษ
จะมี 2 ระดับ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างก็มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับแขวงไม่ถูกควบคุม และตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับเขต แต่มีกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง หรือต่างระดับสามารถ
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ร่วมมือกันโดยการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม Joint Board เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือบริหารงานร่วมกัน เช่น 
งานตํารวจ งานห้องกันและบรรเทาอัคคีภัย งานป้องกันฝ่ายพลเรือน เป็นต้น 

  
3.3.2  การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ินและมหานครในประเทศ

อังกฤษ 
3.3.2.1  การตรวจสอบการทํางานขององค์กรท้องถิ่น97 
หลักการปฏิบัติของบางท้องถิ่นที่นําไปสู่กระบวนการตรวจสอบ  ดังน้ี 

1)  ประชาชนในท้องถิ่นน้ันจะต้องรับรู้วาระการประชุม  ซึ่งประกาศให้
ทราบหน่ึงอาทิตย์ลว่งหน้าก่อนการประชุมว่าสมาชิกสภาจะประชุมเรื่องอะไรบ้าง 

2)  ประชาชนท้องถิ่นน้ันจะต้องรับรู้ว่าสภาท้องถิ่นได้ตัดสินอะไรไปบ้าง
แล้วจากรายงานการประชุม  ซึ่งประกาศให้ทราบภายหลังการประชุมประมาณสองอาทิตย์  รวมทั้งมี
รายงานผลการประชุมซึ่งเผยแพร่หน่ึงอาทิตย์ก่อนการประชุมปกติของสภา 

3)  ประชาชนต้องสามารถร่วมรับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นได้ 
4)  ประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนมีเสียงในการตัดสินใจเรื่องการเก็บภาษี

ของสภาและการใช้จ่ายเงิน  ซึ่งต้องดําเนินไปอย่างเปิดเผยและเข้าใจง่าย 
5)  ในการบริหารงาน  จะต้องพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่า

จะเป็นเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ หรือความต้องการของประชาชนท่ีเปลี่ยนไป การส่งเสริมให้
เปรียบเทียบ (Comparison) กับผลการให้บริการโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ  โดยใช้ดัชนีช้ีวัดระดับชาติเป็น
มาตรฐานในการเปรียบเทียบ  ทั้งน้ีพิจารณาจากความเห็นของการใช้บริการและผู้ให้บริการ การ
ปรึกษากับผู้เสียภาษีท้องถิ่น ผู้ใช้บริการ และกลุ่มธุรกิจในการวางกรอบเป้าหมายงานใหม่การส่งเสริม
ให้มีการแข่งขัน เพ่ือให้บริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีการ
กําหนดมาตรฐานบริการและประกาศมาตรฐานบริการของท้องถิ่นตนให้ประชาชนได้รับทราบทั่วไป
ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบบริการที่ตนได้รับว่าเป็นไปตามน้ันหรือไม่ มีกระบวนการ
ตรวจสอบผลงาน ทั้งจากภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบของท้องถิ่น  โดยรัฐบาลจัด
ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําแนวทางให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นในเร่ืองระบบการควบคุม
และตรวจสอบภายในเพ่ือให้สามารถประเมินตนเองได้ ในขณะเดียวกันประชาชนได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การอ้างอิง ทุกสภาท้องถิ่นต้องยึดถือประมวลพฤติกรรมที่ทุกคนในองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องยึดถือ 
โดยมีคณะกรรมการมาตรฐานเป็นผู้ดูแลและสอบสวน ในกรณีที่มีการละเมิดประมวลพฤติกรรม 

3.3.2.2  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของประเทศอังกฤษ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 

รูปแบบดังน้ี 

                                                            
97อรทัย ก๊กผลและคณะ,  การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนรว่ม

ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... , (นนทบุร:ี จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 
2552), หน้า 30. 



64 

1)  การปรึกษาหารือ (Public Consultation) การปรึกษาหารือของประเทศ
อังกฤษเป็นกระบวนการที่มักจะใช้ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล
ในการตรากฎหมาย ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อร่างพระราชบัญญัติ และความคิดเห็นต่อร่าง
กฎหมายลําดับรอง หรือกฎ หรือข้อบังคับ ที่จะช่วยให้เน้ือหาสาระของกฎหมายมีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน และได้รับการยอมรับจากประชาชน นอกจากน้ันแล้วยังมีการใช้รูปแบบการปรึกษาหารือใน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบังคับใช้
กฎหมาย ตลอดจนนโยบายต่างๆด้วย98 

2)  การประชาพิจารณ์ (Public Inquiries) การประชาพิจารณ์เป็น
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐหรือ
โครงการของเอกชนซึ่งต้องได้รบัอนุมัติหรืออนุญาตจากรัฐ เช่น โครงการซ่ึงต้องมีการเวนคืนที่ดิน การ
กําหนดที่ต้ังของโรงงาน สนามบิน เป็นต้น ก่อนที่รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่จะตัดสินใจข้ันสุดท้ายว่าจะ
ดําเนินการโครงการดังกล่าวหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนที่สุด ตลอดจนได้รับรู้ข้อคัดค้านของประชาชนซึ่งไม่เห็นด้วยกับโครงการ 
นอกจากน้ีกระบวนการดังกล่าวยังถูกนําไปปรับใช้กับการอุทธรณ์การขอใบอนุญาตก่อสร้างด้วย99 

จากการที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาถึงโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศอันได้แก่ 
ประเทศฝร่ังเศส ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอังกฤษ ก็จะพบว่า โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของแต่
ละประเทศน้ันมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะในส่วนของกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศได้กําหนด
ทีม่าของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะของความแตกต่างดังกล่าวน้ันอาจจะ
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์หรือภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน เช่น ในส่วน
ของประเทศฝรั่งเศสได้มกีารปฏิบัติการปกครองคร้ังใหญ่คือการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ทําให้ระบบ
การปกครองของประเทศฝร่ังเศสมีการเปล่ียนแปลงโดยการจัดระบบการปกครองใหม่ ในส่วนของ
ประเทศญี่ปุ่นระบบการปกครองท้องถิ่นก็ถูกกําหนดหรือรับรองไว้โดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วย
การปกครองตนเองของท้องถิ่น (Local Autonomy Law) ค.ศ. 1987 ส่วนของประเทศอังกฤษก็ได้มี
การจัดระบบการปกครองที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ โดยประเทศอังกฤษมีลักษณะการจัดบริหาร
ราชการเพียง 2 ระดับเท่าน้ันได้แก่ ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ีผู้วิจัยจะ
ทาํการศึกษาถึงโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแล้ว ผู้วิจัยยังได้ศึกษาตลอดถึงกฎหมายต่างๆของแต่ละ
ประเทศที่ให้สิทธิประชาชนในท้องถิ่นหรือกําหนดถึงช่องทางต่างๆของประชาชนในท้องถิ่นที่จะจะเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นต่างๆภายในท้องถิ่นของตนเอง โดยการศึกษาก็จะพบว่าแต่
ละประเทศได้กําหนดถึงสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นด้วยรูปแบบต่างๆท่ีแตกต่างกัน 
อาจจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศหรือความต่ืนตัวทางการเมืองของ

                                                            
98ณรงค์เดช สรุโฆษิต,  กฎหมายเก่ียวข้องกับการรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชนใน

ประเทศอังกฤษ, (กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552),  หน้า 39. 
99Wade and Forsyth,  Administrative Law,  8th ed,  (Oxford: Oxford University 

Press, 2000), pp. 938 อ้างถึงใน ณรงค์เดช สรุโฆษิต, กฎหมายเก่ียวขอ้งกับการรับฟังความ
คดิเหน็ของประชาชนในประเทศอังกฤษ, (กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552),  หน้า 41. 
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ประชาชนในแต่ละประเทศว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งการมีส่วนร่วมต่างๆของแต่ละประเทศน้ันผู้วิจัยจะ
ได้นําไปศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างๆ ของประเทศไทยที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือนํามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความเป็นไปได้ในการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานครเพ่ือให้ประชาชนสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นได้มากขึ้น 

ในส่วนของบทต่อไป ผู้วิจัยจะทําการศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 นอกจากน้ี
ยังจะได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในปัจจุบันว่ามีมากน้อยเพียงใด เพ่ือที่จะนํามาเปรียบเทียบกับโครงสร้างการปกครอง
ท้องถิ่นของต่างประเทศและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นของต่างประเทศที่
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในบทน้ีว่ามีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด กฎหมายใดของต่างๆประเทศที่จะ
นํามาปรับใช้กับการปฏิรูปโครงสร้างของกรุงเทพมหานครเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนได้บ้าง 
เพ่ือให้การปฏิรปูดังกล่าวมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยมากที่สุด 

 



 
บทที่ 4 

 
การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ของกรุงเทพมหานครกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

การศึกษาในบทน้ี ผู้วิจัยศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการปกครองท้องถิ่น
ของกรุงเทพมหานครต้ังแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน การจัดโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 จนมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

นอกจากน้ียังศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติให้ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง อันได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ การมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบถึงสิทธิของ
ประชาชนในปัจจุบันว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญเพียงใด และประชาชนได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและการบริหารกิจการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากน้อย
เพียงใด ตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ 

สุดท้ายน้ี ผู้เขียนได้วางกรอบแนวความคิดในการจัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... จากองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคประชาชน ไว้ด้วย 

 
4.1  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศไทย 
  

4.1.1  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการปกครองท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีรูปแบบการปกครองเป็นราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษท่ีมีฐานะเป็นทบวงทางการเมืองและเป็นนิติบุคคล มีรูปแบบการ
ปกครองตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยมีภารกิจหลัก
คือการจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 50 เขต
ด้วยกัน100 

ในฐานะที่กรุงเทพมหานครมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครมี
รูปแบบที่สําคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร กับมีปลัดกรุงเทพมหานครทําหน้าที่เป็น

                                                            

 100ชูวงศ์ ฉายะบุตร,  การปกครองท้องถ่ินไทย,  (กรุงเทพฯ: พิฒเฌศ พริ้นต้ิง เซ็นเตอร์, 
2539), หน้า 214. 
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ข้าราชการประจําเรียกว่าฝ่ายบริหาร ส่วนที่สองคือ ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภากรุงเทพมหานคร มาจาก
การเลือกต้ังของประชาชนเช่นเดียวกัน 

โครงสร้างการบริหารการปกครองกรุงเทพมหานครรูปแบบดังกล่าว ได้ใช้มาแล้วกว่า 25 ปี 
ถือได้ว่าเป็นระบบท่ีสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ระดับหน่ึง แต่เมื่อระยะเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว กรุงเทพมหานครได้กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญ เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างใน
ประเทศไทย และอํานาจหน้าที่ทางการบริหารคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นหลัก จึงทํา
ให้เห็นว่า ปัจจุบันหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีภาระหน้าที่มากเกินไปและโครงสร้างดังกล่าวอาจจะไม่เอ้ืออํานวยให้
การแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขตพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสนองตรงต่อความต้องการของประชาชน 

4.1.1.1  ประวัติความเป็นมาการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
เดิมประเทศไทยมีการปกครองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การบริหารราชการ

แผ่นดินในราชธานี พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอํานาจทั้งปวง ที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ 
คําสั่ง ความต้องการต่าง ๆ ล้วนมีผลเป็นกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะมอบหมายให้ข้าราชการช้ัน
ผู้ใหญ่ทําหน้าที่ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินแทน โดยข้าราชการเหล่าน้ันขึ้นตรงต่อกรมเวียง มี
เสนาบดีกรมเวียงทําหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการน้ัน 

1)  การจัดการปกครองกรุงเทพมหานครก่อน ปี พ.ศ. 2475 
ปี พ.ศ. 2429 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 

5) ได้เริ่มให้มีการจัดการปกครองแบบใหม่แบบ Board of Council Lordship โดยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์และข้าราชการรวมกันเป็น Committee การบริหารการจัดการนครหลวง
ทํานองเดียวกับเทศบาล เน่ืองจากการบริหารงานรูปแบบคอมมิต้ีมีความล้าช้าจึงได้มีการยกเลิก โดยมี
การจัดต้ังกระทรวงเมืองขึ้นมาและได้มีการเปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงนครบาลมีเสนาบดีเป็นผู้ปกครอง 
บังคับบัญชาพระนครธนบุรีกับหัวเมืองใกล้เคียง คือนนทบุรี ปทุมธานี นครเขื่อนขัณฑ์ สมุทรปราการ 
ธัญบุรี และมีนบุรี รวมกันเรียกว่ามณฑลกรุงเทพ โดยมีการนําพระราชบัญญัติปกครองท้องที่และ
ข้อบังคับหัวเมืองมาใช้บังคับโดยอนุโลม101 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมี
ความคิดริเริ่มที่จะจัดการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือการจัดการปกครองของ
ประเทศมีความเป็นเอกภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีการจัดการปกครองส่วนกลางประกอบด้วย 12 กระทรวง 
คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัง กระทรวงเกษตร 
กระทรวงนครบาล กระทรวงการคลัง กระทรวงยุทธนาธิการ กระทรวงธรรมการ กระทรวงโยธาธิการ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมุรธาธิการหรือมรุธาธร และราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 18 มณฑล 
ได้แก่ มณฑลกรุงเทพ มณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีนบุรี มณฑลนครราชสีมา มณฑลนครชัยศรี 
                                                            

 101ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา,  สภาพทั่วไปของกรุงเทพมหานคร อ้างถึงใน นฤชา 
สุวรรณลาภา,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กับการแก้ไข
ปัญหาปรับปรงุโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร,  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2542), หน้า 2-3. 
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มณฑลนครสวรรค์ มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร มณฑลกรุงเก่า(อยุธยา) มณฑลเขมร มณฑล
ไทรบุรี มณฑลเพชรบูรณ์ มณฑลอุดร มณฑลพายัพ มณฑลปัตตานี มณฑลจันทบุรี มณฑลอุบล และ
มณฑลร้อยเอ็ด เห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครก็เป็นมณฑลหน่ึงแต่มีฐานะแตกต่างจากมณฑลอ่ืนๆ เพราะ
อยู่ในบังคับบัญชาของกระทรวงนครบาล มณฑลอ่ืนๆอยู่ใต้การบังคับบัญชาของสมุหเทศาภิบาล การ
แบ่งการปกครองลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 
116) ซึง่มีการแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน102 

ปี พ.ศ. 2440 ได้มีการตราพระราชบัญญัติกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพมหานคร 
ร.ศ. 116 กําหนดกิจการด้านการรักษาความสะอาด และการป้องกันโรคในแขวงพระนคร โดยให้เจ้า
พนักงานแพทย์และเจ้าพนักงานช่างใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ ดําเนินการภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของ
ผู้บัญชาการกรมสุขาภิบาลและเสนาบดีกระทรวงนครบาลตามลําดับ ในขณะที่มณฑลกรุงเทพ
ประกอบด้วยจังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดธัญบุรี และจังหวัดมีนบุรี  ต่อมาโอนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดธัญบุรี
ไปขึ้นกับมณฑลอยุธยา ส่วนจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีมีลักษณะการปกครองแตกต่างจาก
จังหวัดอ่ืนมาแต่ต้น กล่าวคือทั้งสองจังหวัดอยู่ภายใต้การปกครองของอธิบดีกรมนครบาล 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงประกาศ
ให้เรียก “กรุงเทพมหานคร” แทนการเรียก “”มณฑลกรุงเทพ” แต่ยังคงให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงนครบาลเหมือนเดิม จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2465 ได้มีการยุบกระทรวงนครบาลรวมกับ
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ต้ังสมุหพระนครบาลเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ได้มีการยุบ
มณฑลต่างๆเหลือเพียง 10 มณฑลเท่าน้ัน และได้มีการยุบจังหวัดพระประแดงกับจังหวัดมีนบุรี เมื่อ
พ.ศ. 2474 กรุงเทพมหานครจึงเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ 
จังหวัดพระนคร จังหวัดธนบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ 

2)  การจัดการปกครองกรุงเทพมหานครหลัง ปี พ.ศ. 2475 
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญา    

สิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เมื่อ พ.ศ. 2475 แล้ว ประเทศไทยได้จัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 มีการ
ยุบมณฑลต่างๆทั้งหมด รวมท้ังกรุงเทพมหานครหรือมณฑลกรุงเทพเดิมก็ยุบไปด้วย ดังน้ันราชการ
ส่วนภูมิภาคจึงเหลือแต่เพียงการปกครองระดับจังหวัดลงไปเท่าน้ัน ในขณะเดียวกันได้มีการจัดต้ัง
หน่วยการปกครองรูปเทศบาลในจังหวัดพระนคร และจังต้ังเทศบาลนครธนบุรีขึ้นในจังหวัดธนบุรีและ
ยังได้มีการจัดต้ังหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปอ่ืนๆ คือสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี103 

                                                            
102ชูวงศ์ ฉายะบุตร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 100, หน้า 215-216. 
103สนิท จรอนนัต์, กรงุเทพมหานคร, ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ว่าที่ร้อยตร ีเสมอใจ 

พุ่มพวง (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2543), หน้า 109-120. 
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การจัดการปกครองในจังหวัดพระนครและธนบุรี มีทั้งการจัดในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนคร เพราะท้ังสองจังหวัดเป็นที่ต้ังราชการส่วนกลาง และถึงแม้ว่าการ
จัดบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในพ้ืนที่จะ
แยกออกจากกันอย่างชัดแจ้งแต่ส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของราชการส่วนภูมิภาคและราชการ
ส่วนกลางน้ัน ประชาชนก็ยังได้รับการบริการร่วมกันมาโดยตลอดเสมือนว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
ประชาชนทั้งสองจังหวัดยังมีความผูกพันต่อกันในการใช้ชีวิตประจําวันตลอดมา 

แต่ในที่สุดได้มีการยุบจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีทั้งสองจังหวัดรวม
เป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า “จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 24 มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 
คน และรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 องค์การเข้าด้วยกัน เป็นองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี มีสภาจังหวัด เรียกว่า สภานครหลวงกรุงเทพธนบุรีและรวมเทศบาลทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น
เทศบาลนครหลวงมีการบริหารงานประกอบด้วยสภาเทศบาลนครหลวงและเทศมนตรี มีผู้ว่าราชการ
นครหลวงกรุงเทพธนบุรเีป็นนายกเทศมนตรีนครหลวงโดยตําแหน่ง104 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการจัดรูปแบบการปกครองจังหวัดนครหลวง
ธนบุรีกรุงเทพใหม่เป็น “กรุงเทพมหานคร” ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 
ธันวาคม 2515 โดยมีการรวมราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
สขุาภิบาลในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นองค์การปกครองเดียวกัน มีสาระสําคัญ คือ105 

(1)  กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นจังหวัดตามระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน 

(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นข้าราชการการเมือง มีสทิธิที่จะเข้าร่วมประชุมคณะรฐัมนตรี 

(3)  มีสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกต้ังของราษฎร
เขตละ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึง่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งต้ังจํานวนเท่ากับจํานวนเขต 

(4)  แบ่งเขตการปกครองออกเป็นเขตและแขวง 
(5) มีปลัดกรุงเทพมหานคร รับผดิชอบราชการประจําของ

กรุงเทพมหานคร 
(6) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 218 ในส่วนที่ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด กฎหมายเทศบาล กฎหมายสุขาภิบาล 
และกฎหมายอ่ืนๆที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด  

การจัดองค์การปกครองกรุงเทพมหานคร ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 
335 ได้ก่อให้เกิดความสับสนในฐานะของกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ กําหนดให้กรุงเทพมหานครมี
ฐานะเป็นจังหวัดและเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ทําให้

                                                            
104โกวิทย์ พวงงาม,  การปกครองท้องถ่ินไทย, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,2552), หน้า 320. 
105ประทาน คงฤทธิศึกษากร,  การปกครองทอ้งถ่ิน, (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์, 2534), หน้า 142-143. 
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กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาค แต่การกําหนดให้ผู้บริหารคือผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมือง ให้กรุงเทพมหานครมี
รายได้เป็นของตนเอง มีการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทําให้กรุงเทพมหานครมีลักษณะก่ึง
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น106 

3)  การจัดการปกครองของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
ภายหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 กําหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นการปกครอง
ทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษเรียกว่า “การปกครองท้องถิ่นนครหลวง” มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกต้ัง และผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจแต่งต้ังรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นอกจากน้ียังมีสภา
กรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังของประชาชนเช่นเดียวกัน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี 
นับต้ังแต่วันเลือกต้ัง และสภากรุงเทพมหานคร มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี เช่นเดียวกัน 

กรุงเทพมหานครมีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งแรกวันที่ 
10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 คณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกต้ังบริหารงานได้เพียง 1 ปีเศษ ก้อพ้นจากตํา
แหนงเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2520 โดยนายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจตามมาตรา 21 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 เพราะมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในคณะ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารชุดต่อๆมาจึงมาจากการแต่งต้ังทั้งสิ้น โดยแต่งต้ังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครด้วย 

ต่อมามีเสียงเรียกร้องจากประชาชน ต้องการให้จะให้มีการเลือกต้ังผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร รัฐบาลในขณะน้ันจึงได้นําพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 ไปปรับปรุงให้มีอิสระจากการปกครองส่วนกลางมากข้ึนโดยได้ตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2523 แต่ก็ยังมีเสียง
เรียกร้องให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารจากประชาชนโดยตรง 
รัฐบาลจึงตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2528 โดยมีโครงสร้างที่เป็นอิสระมากขึ้น 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับน้ี เปลี่ยนแปลงจากพระราชบัญญัติ
เดิมบางประการ ดังน้ี107  

(1)  ให้เลือกต้ังผู้ว่าราชการ ฃกรุงเทพมหานครและให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครสามารถแต่งต้ังรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นคณะ เพ่ือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในคณะผู้บริหารที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต  

(2)  ไม่มีการลงประชามติให้ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจาก
ตําแหน่ง 

                                                            
106โกวิทย์ พวงงาม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 104, หน้า 321. 
107ชูวงศ์ ฉายะบุตร,อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 100, หน้า 218-219. 
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(3)  การยุบสภากรุงเทพมหานครกระทําได้ โดยรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยตามข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วย 

(4)  มีสภาเขตทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้อํานวยการเขต 
(5)  สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเก่ียวกับการคลัง 

และการรักษาทรัพย์สนิของกรุงเทพสินของกรุงเทพมหานครแทนการใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
รวมถึงการมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้คา้งชําระภาษี โดยไม่ต้องขอให้ศาลออก
หมายยึดหรือสั่ง 

(6)  ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครบางตําแหน่ง และข้าราชการท่ีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งต้ัง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครมี
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตํารวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

(7)  มีกิจการในอํานาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น เช่น การทะเบียนตามที่กฎหมาย
กําหนดการผังเมือง การขนส่ง การควบคุมอาคาร การควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามัย
ในอนามัยในสาธารณสถานอ่ืนๆ  

(8)  สามารถต้ังสหการเพ่ือดําเนินกิจการในอํานาจหน้าที่ได้ 
4.1.1.2  ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เขตและสภาเขต 

1)  สภากรุงเทพมหานคร108 
สภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขต

ต่างๆ เป็นผู้เลือกจากผู้สมัครรับเลือกต้ัง มีวาระการดํารงตําแหน่งตามอายุของสภากรุงเทพมหานคร 
แต่ไม่เกิน 4 ปีนับจากวันเลือกต้ัง เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้มีการจัดการเลือกต้ัง
ทั่วไปภายใน 60 วันนับจากวันที่หมดวาระ สภากรุงเทพมหานครมีคณะผู้บริหารคือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร และรองประธานสากรุงเทพมหานครอีกไม่เกิน 2 คน ซึ่งเลือกต้ังมาจากสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มวีาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี อํานาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครมี ดังต่อไปน้ี 

(1)  ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(2)  ควบคุมการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยต้ังกระทู้ถามผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องใดๆ อันเก่ียวกับงานในหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร จํานวนไม่น้อยว่า 2 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เข้าช่ือกันเสนอข้อญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไป เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหา
อันเก่ียวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

(3)  ตราข้อบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

                                                            

 108นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 49, หน้า 51. 
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(4)  ตราข้อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือก และการปฏิบัติหน้าที่
ของประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร การต้ังคณะกรรมการสามัญ
และวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาข้อบัญญัติ และกิจการ
อ่ืนอันเป็นอํานาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร 

2)  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร109
 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน โดยไม่จําต้องเป็นสังกัดพรรคการเมือง 
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับจากการเลือกต้ัง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหน้าที่ทั่วไปตามมาตรา 49 แห่ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดังต่อไปน้ี 

(1)  เร่งกําหนดนโยบายและบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

(2)  สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
(3)  แต่งต้ังและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งตาม

มาตรา 55 กําหนดให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่เกิน 4 คน ตามลําดับที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครจัดไว้ทําหน้าที่ ช่วยผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย คําสั่งแต่งต่ังรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉะน้ันรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมิได้เป็น
ตําแหน่งที่มาจากการเลือกต้ัง เหมือนกับที่ เคยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ที่ถูกยกเลิกไป 

นอกจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพ-
มหานครยังมีอํานาจแต่งต้ังและถอดถอนเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งต้ังและถอดถอน
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ ได้อีกด้วย 

(4)  บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

(5)  วางระเบียบเพ่ือปรับปรุงงานของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

(6)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 
(7)  อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และตามกฎหมายอ่ืนๆ 
(8)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และมีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอ่ืนได้

                                                            
109ชูวงศ์ ฉายะบุตร,  ผู้ว่าราชการจังหวัด,  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2536),  

หน้า 50-53. 
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กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี
โดยอนุโลม ทั้งน้ี เว้นแต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน110 

3)  เขตและสภาเขต111 
กรุงเทพมหานครแบ่งการปกครองออกเป็นเขตเรียกว่า สํานักงานเขต 

ปัจจุบันมี 50 สาํนักงานเขต สาํนักงานเขตมีฐานะคล้ายการปกครองระดับอําเภอ โดยแต่ละสํานักงาน
เขตจัดโครงสร้างองค์กรเป็น 2 ส่วนประกอบด้วยสํานักงานเขตและสภาเขต 

(1) สํานักงานเขต มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับงานปกครองท้องที่ การ
พัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การสาธารณสุข การ
จัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียน
ประถมศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือที่กฎหมายอ่ืน
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามท่ีได้รับมอบหมาย 

สํานักงานเขตเป็นผู้บังคับบัญชาช้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้มีผู้ช่วยผู้อํานวยการเขตคนหน่ึงหรือหลายคน 
สาํหรับการปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการเขตก็ได้ 

ผู้อํานวยการเขตมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี112 1) อํานาจหน้าที่ที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที ่ของนายอําเภอ เว้นแต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 2) อํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
ของผู้อํานวยการเขต 3) อํานาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือที่ปลัดกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย 

ในกรณีที่เห็นสมควร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจส่ังให้สํานักงาน
เขตใดปฏิบัติหน้าที่แทนสํานักงานเขตอ่ืนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และให้ผู้อํานวยการเขตเป็น
ผู้รับผิดชอบก็ได้ แต่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(2)  สภาเขต ในเขตหน่ึงๆ ให้มีสภาเขตเป็นองค์กรที่ประชุมของเขต
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเขตซึ่งมาจากการเลือกต้ัง มีจํานวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน ถ้าเขตใดมี
ราษฎรเกิน 1 แสนคน ก็ให้มีสมาชิกสภาเขตเพ่ิมขึ้นอีก 1 คน ต่อจํานวนราษฎร 1 แสนคน เศษของ 1 
แสนคนถ้าถึง 5 หมื่นคนหรือมากกว่าน้ันให้นับเป็น 1 แสนคน 

อํานาจหน้าที่ของสภาเขตตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีดังต่อไปน้ี 1) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อ
ผู้อํานวยการเขตและสภากรุงเทพมหานคร 2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเขต ทั้งน้ีตามที่
กําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 3) สอดส่องดูแลการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร 4) ให้คําแนะนําหรือข้อสังเกตแก่ผู้อํานวยการเขต

                                                            
110ชูวงศ์ ฉายะบุตร, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 100, หน้า 231-232. 
111เพ่ิงอ้าง, หน้า 234-236. 
112เพ่ิงอ้าง, หน้า 236. 
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เก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขการบริการประชาชนในเขต หากผู้อํานวยการเขตไม่ดําเนินการใดๆ โดยไม่
แจ้งผลการดําเนินการ สภาเขตมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 5) ให้คําปรึกษาผู้ อํานวยการเขตตามที่ผู้ อํานวยการเขตร้องขอ 6) แต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือกระทํากิจการ หรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันเก่ียวข้องกับงานของ
สภาเขต 7) หน้าที่อ่ืนๆตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 

4)  อํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร113 
กรุงเทพมหานครมี อํานาจหน้าที่ ในการดําเนินกิจการต่างๆตามที่

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดไว้ในมาตรา 89 ถึง 27 
ประการ ได้แก่ 

(1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งน้ีตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

(2)  การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด 
(3)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(4)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง 
(5)  การผังเมือง 
(6)  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายนํ้า 
(7)  การวิศวกรรมจราจร 
(8)  การขนส่ง 
(9)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
(10)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(11)  การควบคุมอาคาร 
(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13)  การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14)  การพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บํารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(15)  การสาธารณูปโภค 
(16)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(17)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(18)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(19)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(20)  การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการ

อนามัยในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(21)  การจัดการศึกษา 

                                                            
113เพ่ิงอ้าง, หน้า 236-238. 
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(22)  การสาธารณูปการ 
(23)  การสังคมสงเคราะห์ 
(24)  การส่งเสริมการกีฬา 
(25)  การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(26)  การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(27)  หน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่า

ราชการจังหวัด นายอําเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรอืที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

จากอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 พอจะจําแนกได้ดังน้ี 

(1)  ด้านผู้สูงอายุ114 
กรุงเทพมหานครดูแลผู้สูงอายุ  โดยจ่ายเบ้ียยังชีพรายละ 500 บาทต่อ

เดือน และเตรียมสร้างบ้านพักผู้สูงอายุแห่งใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางการสื่อสารผ่านสังคมผู้สูงอายุออนไลน์ (Social Network) 
เว็บไซต์ http://www.oldisyounginbkk.com สําหรับในเว็บไซต์จะมีข้อมูล ต่าง ๆ มากมาย อีกทั้ง
ยังมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุอยู่เสมอ เช่น เพ่ิม
เสียงอธิบายรายละเอียดและวิธีการใช้งานแทนการอ่าน ปรับขนาดตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ิม
ข้อมูลเก่ียวกับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รวมถึงการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ในชุมชนและบริเวณต่างๆ จัด
อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตแก่ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์
จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ 

(2)  ด้านการศึกษา115 
กรุงเทพมหานครมีจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพด้วยการ

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาในระบบโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ยกระดับมาตรฐานการศึกษาในระบบโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนสามารถเติบโตและเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 

นอกจากน้ี กรุงเทพมหานครได้มีโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 
ปี 20 รายการ ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาเรียนดีกับการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 435 โรงเรียนในสังกัดให้เป็นที่ยอมรับเทียบเท่าโรงเรียนช้ันนํา
ภายใต้มาตรฐาน "Bangkok World Class Smart School" เสริมด้วยหลักสูตรพิเศษ 

 
 

                                                            
114กรุงเทพมหานคร,  หน้าที่กรงุเทพมหานคร, ค้นวันที่ 12 มีนาคม 2556 จาก

http://www.bangkok.go.th/th/page  
  

 115กรุงเทพมหานคร,  หน้าที่กรงุเทพมหานคร, ค้นวันที่ 12 มีนาคม 2556 จาก
http://www.bangkok.go.th/th/page/?125-Education,   
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(3)  ด้านการจราจร116 
ปัญหาด้านการจราจรถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างมากของประชาชน

ที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร โดยทางกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
การจราจรของประชาชนกรุงเทพมหานครจึงเพ่ิมทางเลือกในการเดินทางให้กับคนกรุงเทพฯ ด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะ จึงมีการดําเนินโครงการต่างๆ เช่น การเร่งรัดการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ส่วนต่อขยาย 

(4)  ด้านสิ่งแวดล้อม117 
กรุงเทพมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างเป็นระบบ ด้วยการ

สร้างแนวป้องกันนํ้าท่วมถาวร ได้แก่ คันก้ันนํ้าตะวันออกความยาว 72 กิโลเมตร ป้องกันนํ้าหลาก 
และแนวเขื่อนริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ความยาวรวม 77 กิโลเมตร ป้องกันนํ้าล้นจากนํ้าทะเลหนุน เพ่ิม
พ้ืนที่แก้มลิงทั่วกรุงเทพฯ เพ่ือรองรับและกักนํ้าล้นจากนํ้าก้ันระบายสู่ทะเล มีการสร้างอุโมงค์ระบาย
นํ้าขนาดใหญ่ เพ่ือระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด รวมท้ังจัดต้ังหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Best) เข้าถึง
พ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว 

มีการบรรเทาปัญหาน้ําเสีย ด้วยระบบการจัดการคุณภาพนํ้าจากโรง
บําบัดขนาดเล็ก สูร่ะบบรวบรวมนํ้าเสีย โรงควบคุมคุณภาพนํ้าขนาดใหญ่ และพัฒนาสู่ศูนย์ศึกษาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ
ลงในแม่นํ้า ลําคลอง เพ่ือคืนความใสสะอาดแก่แหล่งนํ้าและเจ้าพระยา 

(5)  ด้านสุขภาพ118 
   มีการสร้างเสริมภาวะแวดล้อมทางสาธารณสุขด้วยการจัดบริการ
สาธารณสุขที่ดีและทั่วถึง  ให้ความสําคัญกับการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะการป้องกันโรคต่างๆท่ีจะ
เกิดขึ้นในภายภาคหน้า 
   การป้องกันด้วยการดูแลเรื่องอาหารปลอดภัย จัดพ้ืนที่ให้ประชาชนมี
โอกาสได้ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จัดหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่
ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีทุกครัวเรือน 
   มีการรักษาอย่างมีคุณภาพด้วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ครบวงจรท้ัง ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขมาตรฐาน โรงพยาบาลมาตรฐาน ศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) สายด่วน 1646 
   นอกจากมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จะกําหนดหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแล้ว มาตรา 49 แห่งพระราช- 

                                                            

 116กรุงเทพมหานคร,  หน้าที่กรงุเทพมหานคร, ค้นวันที่ 12 มีนาคม 2556 จาก  
http://www.bangkok.go.th/th/page/?129-Transportation,   
 117กรุงเทพมหานคร,  หน้าที่กรงุเทพมหานคร, ค้นวันที่ 12 มีนาคม 2556 จาก 
http://www.bangkok.go.th/th/page/?127-Environment,  
 118กรุงเทพมหานคร,  หน้าที่กรงุเทพมหานคร, ค้นวันที่ 12 มีนาคม 2556 จาก 
http://www.bangkok.go.th/th/page/?126-Health,  
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บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก็ยังได้กําหนดหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปน้ี 

(1)  กําหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

(2)  สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
(3)  แต่งต้ังและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งต้ังและถอดถอน
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ
เป็นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ 

(4)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

(5)  วางระเบียบเพ่ือให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
(6)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(7)  อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมาย

อ่ืน จึงทําให้กรุงเทพมหานครและหัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นมีภาระหน้าที่มากมายเกินกว่าที่ราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหา หรือดําเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้อย่างทั่วถึงและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละเขตได้ตรงเป้าหมาย 

จากมาตรา 89 และมาตรา 49 จะเห็นได้ว่า หน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่
จะต้องบริหารงานน้ันมีมากเกินกว่าที่จะบริหารงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
นอกจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะท่ีหน้าที่เป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครแล้วยังต้อง
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้อีกด้วย 

5)  ความสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครกับรัฐบาล 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาล สามารถพิจารณาได้

ดังต่อไปน้ี119 
(1)  ความสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติงานกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ

อาจส่ังให้ข้าราชการมาประจํากรุงเทพมหานคร เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบขอบ
กระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ โดยทําความตกลงกับกรุงเทพมหานคร 

(2)  ความสัมพันธ์ในเร่ืองเงินอุดหนุน ให้รัฐบาลต้ังงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนกรุงเทพมหานครโดยตรง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ออกระเบียบ
กําหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 

 
 
 

                                                            

 119วชิชุกร นาคธน,  การปกครองท้องถ่ินไทย,  (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, 2550), หน้า 238-239. 
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4.2  การมีสว่นร่วมของประชาชนในองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   

4.2.1  การมีสว่นร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญ แห่ง 
         ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลากว่า 80 ปี สังคมไทยมีวิวัฒนาการทาง
การเมืองมาตามลําดับ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการ
เมืองมากข้ึน การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนําเอา
ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ120 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 น้ัน 
นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสําคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นที่สุดนับต้ังแต่ประเทศไทยมี
รัฐธรรมนูญมา 16 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบับน้ี จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่บังคับให้รัฐดําเนินการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านการกําหนดกฎกติกา ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 การให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นก็ยังคงปรากฏอย่างชัดเจนมากข้ึน โดยมีบทบัญญัติอย่างเห็นได้ชัดว่ารัฐให้ความสําคัญกับ
การกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ 2 หมวด คือ หมวดนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
หมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น121 

สําหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กําหนดนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐไว้ในมาตรา 87 โดยรัฐต้อง
ดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและ
ชายท่ีใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และทางสังคมตลอดทั้งการ
จัดทําบริการสาธารณะ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐทุกระดับ ให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองและจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือทําหน้าที่ช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมท้ัง
สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชน
เก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

                                                            

 120อนุรักษ์ นิยมเวช,  บทความเก่ียวกับการพฒันาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน,  (กรุงเทพฯ:  สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554), หน้า 1. 
 121อภิชาติ สถิตนิรามัย,  รัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน,  (กรุงเทพฯ:  เดือนตุลา, 2555), หน้า 14-15. 
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นอกจากในหมวดแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐแล้ว บทบัญญัติที่ช้ีให้เห็นถึงทิศทางการ
กระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังปรากฏอยู่ในหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
พอจําแนกได้เป็น 6 ประการ ดังต่อไปน้ี122 

ประการแรก สร้างแนวนโยบายต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสง่เสริมบทบาทในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น เห็นได้จากบทบัญญัติตามมาตรา 78 (2) ที่ระบุว่า 
รัฐต้องจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผน
และงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ของคนในพ้ืนที่ 
ส่วนมาตรา 80 (4) ระบุไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน 

ประการที่สอง เพ่ิมความเป็นอิสระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นได้จากมาตรา 
281กําหนดว่า รฐัจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพ้ืนที่ และใน มาตรา 282 วรรค 2 กําหนดไว้ว่า 
ในการกํากับดูแลท้องถิ่นให้มีการกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในระดับการพัฒนาและประสิทธิภาพในการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยไม่กระทบต่อความสามารถในการ
ตัดสินใจดําเนินงานตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก 

ประการที่สาม สร้างความชัดเจนในการจัดสรรและการจัดเก็บรายได้ โดยบังคับให้
กฎหมายกระจายอํานาจ ต้องกําหนดการจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นตามลําดับความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ (มาตราที่ 283 วรรค 3) พร้อมกันน้ันก็กําหนดให้มี
กฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพ่ือกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้มีการทบทวนกฎหมายรายได้ท้องถิ่น ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงระดับขึ้นของการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความย่ังยืน
ทางการคลังของรัฐ โดยให้มีการทบทวนกฎหมายรายได้ท้องถิ่นทุกระยะไม่เกิน 5 ปี ตามมาตรา 283 
วรรค 5 

ประการที่สี่ ยกระดับการบริหารงานบุคคล โดยกําหนดให้การบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานที่สอดคล้อกันและอาจได้รับการพัฒนาร่วมกัน หรือ
สับเปลี่ยนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ นอกจากน้ันการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังกําหนดให้มีองค์กรพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ระบบคุ้มครองคุณธรรมและจรยิธรรมในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 288 

                                                            

 122เพ่ิงอ้าง, หน้า 19-22. 
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ประการที่ห้า สร้างความโปร่งใสให้แก่การดําเนินงานของสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยการกําหนดให้นําบทบัญญัติที่เก่ียวกับการกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มาบังคับใช้กับ
สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ตามาตรา 284 วรรค 10 

ประการสุดท้าย เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน โดยรัฐจะต้องดําเนิน
นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามาตรา 87 ทั้งการกําหนดให้มีกลไกการตรวจสอบการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประชาชนเป็นหลัก ในมาตรา 282 วรรคสอง การ
กําหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรา 287 การให้ประชาชนมีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยมิได้กําหนดจํานวนผู้เข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญัติท้องเป็นจํานวนแน่นอน ตามาตร 285 และการให้ประชาชนมีสิทธิเข้าช่ือกันถอดถอน
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นโดยไม่กําหนดจํานวนผู้เข้าช่ือไว้เช่นกัน ตามตรา 286 อีกทั้งมาตรา 
290 (4) ได้กําหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จึงเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีทิศทางในการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเพ่ิมอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลดอํานาจราชการส่วนกลาง สร้างความโปร่งใสและในประการสําคัญเป็นการเพ่ิมสิทธิการมี
ส่วนร่วมของประชานในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประชาธิปไตย
ทีเ่ข้มแข็งในระดับชาติต่อไป 

ประการสําคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเอง มิได้หยุดอยู่กับการไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วน
ท้องถิ่นทางตรงเป็นครั้งแรก กล่าวคือ รัฐธรรมนูญได้ขยายพ้ืนที่ของการมีส่วนร่วมโดยตรงของ
ประชาชน โดยการเพ่ิมกลไกในการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารและตัดสินใจในกิจการ
ต่างๆ ของท้องถิ่นเป็นการทั่วไปได้ และหากการกระทําใดที่มีผลกระทบต่อประชาชนในสาระสําคัญ 
จะต้องมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งประชาชนมีสิทธิในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยการให้ประชาชน
สามารถเข้าไปบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
แนวทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่เป็นการปกครองโดย
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 “มาตรา 287 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย 

ในกรณีที่การกระทําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียด
ให้ประชาชนทราบก่อนกระทําการเป็นเวลาพอสมควรและในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอ
จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน
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การกระทําน้ันหรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได้ ทั้งน้ีตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณการใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกาํกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสามให้นํา
บทบัญญัติมาตรา 168 วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ดังจะเห็นได้ว่า มาตราน้ีเป็นการเป็นการให้โอกาสในการมีส่วนร่วมโดยตรงของ
ประชาชนในการบริหารและตัดสินใจในการกําหนดความเป็นไปของท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งหลักการไม่
เคยปรากฏมาก่อน เป็นการกําหนดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่น
ตามวิธีการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ ดังน้ัน สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือวิธีการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเข้าไปบริหารกิจการท้องถิ่นน่ันเอง เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นมากําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ีว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีหลักเกณฑ์หรือลักษณะ
อย่างไร 

 
4.2.2  การมีสว่นร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการ 
         กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

4.2.2.1  การเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ทําให้การ

เลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้ึนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ในครั้งน้ัน 
นายธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการเลือกต้ังเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นับจากเหตุการณ์ปลดนายธรรมนูญ เทียนเงิน เมื่อ พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานครมี
ผู้ว่าราชการจากการแต่งต้ังอีก 4 คน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 สภาผู้แทนราษฎร
ได้ลงมติให้ความเห็นชอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว กําหนดให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกต้ังอีกครั้งหน่ึง ทํา
ให้เกิดการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคร้ังที่ 2 ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 44 
กําหนดว่า ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหน่ึงโดยมาจากการเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชน และมีการลงคะแนนด้วยวิธีลับ 

โดยการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน้ัน ให้กระทําได้โดยการตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกต้ังแล้วในพระราชกฤษฎีกาน้ันให้กําหนดวันเลือกต้ังและระยะเวลารับ
สมัครเลือกต้ัง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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เมื่อการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการการเลือกต้ังแล้ว ผลของการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  

การเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกต้ังผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครคร้ังที่ 10 เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 หลังหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ 
บริพัตรลาออกก่อนครบวาระเพียงหน่ึงวัน เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556123 

ผลอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ได้รับการเลือกต้ัง
เป็นสมัยที่สอง ด้วยคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เช่นเดียวกับ พลตํารวจเอก ดร.พงศพัศ 
พงษ์เจริญ ซึง่มีคะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 ทําลายสถิติของสมัคร สุนทรเวช เมื่อปี พ.ศ. 2543 ทั้งคู่ 

จากการเลือกต้ังผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครคร้ังล่าสุด (ครั้งที่ 10) เห็นได้ว่า
ประชาชนได้มาใช้สิทธิเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุดกว่าทุกๆครั้งที่ได้จัดให้มี
การเลือกต้ัง สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนผู้มีสิทธิในการเลือกต้ังผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงสิทธิ
ทางการเมืองและการมีสว่นร่วมทางการเมืองของตนเองมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าความต้องการให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนของกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาไปตามนโยบายของ
ผู้รับสมัครเลือกต้ัง หรอือาจจะเป็นเพราะการกระตุ้นจากหน่วยงานหรือสื่อต่างๆก็ตาม สิ่งต่างๆเหล่าน้ี
สง่ผลดีต่อการมีสว่นร่วมของประชาชนในอนาคต 

4.2.2.2  การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้กําหนด

หลกัเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปน้ี 
1)  มาตรา 10 กําหนดว่าสภากรุงเทพมหานครจะต้องประกอบด้วย 

สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา 11 
2)  มาตรา 11 กําหนดว่า การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสามารถ

จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกต้ังและในพระราชกฤษฎีกา
น้ันจะต้องระบุวันเลือกต้ังและระยะเวลารับสมัครเลือกต้ังเอาไว้ด้วย 

การกําหนดเขตเลือกต้ัง ให้ยึดถือเอาตามเกณฑ์ราษฎรหน่ึงแสนคนเป็น
ประมาณโดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกต้ังมีจํานวนราษฎรใกล้เคียงกันเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ห้าม
นําเอาพ้ืนที่ของเขตหน่ึงไปรวมกับเขตอ่ืนหรือนําพ้ืนที่เพียงบางส่วนของแขวงหน่ึงไปรวมกับแขวงอ่ืน 

ในเขตเลือกต้ังหน่ึงให้สามารถมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้หน่ึงคน ถ้า
เขตใดมีจํานวนราษฎรไม่พอที่จะจัดให้เป็นหน่ึงเขตเลือกต้ัง ก็ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในเขตนั้นหน่ึงคนและให้ถือเป็นเขตเลือกต้ังหน่ึง 

                                                            

 123กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร, คนกรงุเทพฯ เท 1,256, 349 คะแนนเลือก ม.ร.
ว.สุขุมพนัธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าฯ กทม.อีกสมัย, ค้นวันที่ 12 มีนาคม 2556  จาก 
http://www.prbangkok.com 
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การกําหนดเขตเลือกต้ังให้คํานวณตามเกณฑ์จํานวนราษฎรตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้ายก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และให้ทําเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์และวิธีการของการกําหนดเขตเลือกต้ัง จํานวนแตกต่างของ
ราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ัง และวิธีการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

3)  มาตรา 12 ได้กําหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิเลือกต้ัง คือ ต้องเป็น
บุคคลผู้มีสัญชาติไทย สําหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 บริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกต้ัง มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่า90 วัน 

4)  มาตรา 13 ได้กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง คือ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวช ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ัง 

ในปัจจุบันสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีจํานวนทั้งสิ้น 61 คน โดยเริ่มจาก
การเลือกต้ัง ส.ก. ส.ข. ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เน่ืองจากมีเขตทั้งหมด 5 เขตมีประชากร
มากขึ้น ได้แก่ เขตบางขุนเทียน, เขตลาดกระบัง, เขตประเวศ, เขตคลองสามวา, เขตบางกะปิ โดยเขต
ที่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้มากกว่า 1 คน จะต้องเป็นเขตที่มีจํานวนประชากรมากกว่า 
150,000 คน ซึง่ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 เขตที่จะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มากกว่า 1 คน คือ 2 คน 
ได้แก่ เขตบางเขน, เขตจตุจักร, เขตสวนหลวง, เขตดอนเมือง, เขตสายไหม, เขตลาดกระบัง, เขต
คลองสามวา, เขตประเวศ, เขตจอมทอง, เขตบางแค, เขตบางขุนเทียน 

4.2.2.3  การเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต ดังต่อไปน้ี 

1)  ตามมาตรา 71 ได้กําหนดให้ในแต่ละเขต ให้มีสภาเขต โดยประกอบด้วย
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังมีจํานวนอย่างน้อยเขตละเจ็ดคน ถ้าในเขตใดมีประชาชนเกินหน่ึงแสน
คน ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคนต่อจํานวนราษฎรทุกหน่ึงแสนคน เศษ
ของหน่ึงแสนถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่าน้ันให้นับเป็นหน่ึงแสน 

จํานวนสมาชิกสภาเขตที่แต่ละเขต ให้คํานวณตามเกณฑ์จํานวนราษฎรแต่
ละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดท้ายก่อนวันประกาศให้มี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขต
ที่จะทําการเลือกต้ังในแต่ละเขต 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้สมัครรับเลือกต้ัง
เป็นสมาชิกสภาเขต ให้นําบทบัญญัติมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 16 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

4.2.2.4  การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 
มาตรา 98 กําหนดว่า ร่างข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็แต่โดยผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขต
กรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

สําหรับกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นน้ัน จะต้องมี
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนามรับรองไม่น้อยกว่า1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ทัง้หมด 

 
4.2.3  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในปัจจุบัน 
นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 แล้ว ยังมีกฎหมายอ่ืนๆอีกจํานวนมากที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท้องถิ่น โดยสามารพิจารณาได้ดังต่อไปน้ี 

4.2.3.1  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540124 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายกลางมีผลบังคับ

ต่อหน่วยงานของรัฐทุกประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐจึงอยู่ใต้การ
บังคับใช้ของกฎหมายฉบับน้ี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความ
ครอบครองให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้
กําหนดวิธีการและรายละเอียดในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยถือหลักการเปิดเผย
เป็นเรื่องหลัก การปกปิดเป็นข้อยกเว้น จึงต้องกําหนดข้อยกเว้นการไม่เปิดเผยให้ชัดเจน  

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในครอบครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ
ประชาชนมีอยู่ 3 วิธีด้วยกัน คือ 

1)  การเปิดเผยโดยการนําข้อมูลข่าวสารของราชการไปลงพิมพ์ในราช
กิจจานุเบกษา ได้แก่ โครงสร้างการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธี
ดําเนินงาน สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําหรือคําแนะนําในการติดต่อกับ
หน่วยงาน กฎ ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งน้ี 
เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เก่ียวข้อง 

2)  การเปิดเผยข้อมูลที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น ผลการ
พิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและคําสั่งที่เก่ียวข้องในการ

                                                            

 124อรทัย ก๊กผล และคณะ,  การศึกษาวิจัยเพือ่ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วน
ร่วมในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. .... , (นนทบุรี: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 
2552), หน้า 111. 
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พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่ดําเนินการ 
เป็นต้น 

3)  การเปิดเผยโดยการจัดหาข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ตามท่ีมีผู้ย่ืน
คําขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากบทบัญญัติดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการรับประกันสิทธิของประชาชนในการ
ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Right to Know) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 

4.2.3.2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
           พ.ศ. 2548125 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

เป็นระเบียบกลางบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ด้วยผลทางกฎหมายของระเบียบฉบับน้ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ข้อมูลตามที่กําหนด และอาจต้องให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในโครงการที่ตนจะดําเนินการเองหรือวิธีการให้สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนทํา ซึ่งมี
ผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้
ส่วนเสียกับประชาชนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นแนวทางในการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างกว้างขวาง 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอาจใช้วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง คือการสํารวจ
ความคิดเห็น ซึง่อาจจะกระทําได้โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทาง
ไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ หรือการสนทนา
กลุ่มย่อย การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจจะกระทําได้โดยการทําประชาพิจารณ์ การอภิปราย
สาธารณะ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการประชุมระดับตัวแทนของ
กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย นอกจากน้ีวิธีอ่ืนก็เป็นไปตามที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีได้กําหนดไว้ 

ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนน้ัน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการ
ประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน
ที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ โดยให้ปิดประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของที่ทําการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานที่ที่จะดําเนิน
โครงการไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มดําเนินการรับฟังความคิดเห็น และภายหลังจากดําเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนแล้วจะต้องทําสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและประกาศให้ประชาชน
ทราบภายใน 15 วันต้ังแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
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4.2.3.3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
           ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548126 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับน้ีมีผลใช้บังคับเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง

มีสาระเก่ียวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยในกระบวนการดังกล่าวมีกําหนดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ด้วย โดยประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คนเข้ามาทําหน้าที่
เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือผ่านผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวน 3 คนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือผ่านผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โดยคณะกรรมการท้ัง 3 ชุด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา

ท้องถิ่น ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนา 
โดยนําปัญหาและความต้องการของชุมชนตามแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการได้ 
มาพิจารณาบรรจุไว้ใน แต่หากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ให้เสนอปัญหาความ
ต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่ นอกจากน้ียังมีอํานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินการ ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงาน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลการพัฒนา แต่งต้ังที่
ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทําร่าง
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด 

3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ันมีหน้าที่
กําหนดแนวทาง วิธีการ และดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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4.2.3.4  การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือ 
           เสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น พ.ศ.2542127 

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นของประเทศไทยอยู่ภายใต้การ
บังคับใช้ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การเข้าช่ือเพ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

1)  กําหนดให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภา
ท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการให้สภาท้องถิ่นออกข้อบัญญัติได้ 

2)  ในการย่ืนรายช่ือเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น คําร้องขอต้องประกอบด้วย 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ช่ือ ที่อยู่ และลายมือของผู้เข้าช่ือในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมรายช่ือ
ของผู้เข้าช่ือพร้อมสําเนาบัตรประชาชน เสนอต่อสภาท้องถิ่น 

3)  ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอน้ันจะต้องมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้
ความว่า มคีวามประสงค์ที่จะตราข้อบัญญัติทอ้งถิ่นในเรื่องใด 

4)  ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาและนําเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ภายหลังจากนั้นประธานสภาท้องถิ่นจะทําหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบครันและปิดประกาศรายช่ือผู้เข้าช่ือเพ่ือให้มีการคัดค้าน ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้คุ้มครองการใช้สิทธิเข้าช่ือของประชาชน โดยกําหนดโทษทาง
อาญาแก่ผู้ซึ่งขัดขวางมิให้ผู้มีสทิธิเลือกต้ังเข้าช่ือเสนอกฎหมาย  

4.2.3.5  การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตาม 
           พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
           หรอืผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542128 
ปัจจุบันการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ภายใต้การบังคับใช้

ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 โดยมีหลกัเกณฑ์ในการปฏิบัติคือ 

เริ่มจากหากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้น้ันไม่สมควรที่จะดํารงตําแหน่งอีกต่อไป ก็สามารถเข้าช่ือร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่สําหรับใน
กรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยยึดถือหลักเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังของแต่ละท้องถิ่นต่อจํานวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือ 

การนับจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ถือตามจํานวนในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันคร้ังหลังสุดที่ใช้สําหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี สําหรับคํารอ้งขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน 
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เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําร้องแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคําร้องไปให้ผู้ถูก
เข้าช่ือถอดถอนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคําร้อง และให้ผู้ถูกเข้าช่ือถอดถอน
จัดทําคําช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาย่ืนต้อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคําร้องจากผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคําช้ีแจงหรือวันครบกําหนด 30 วันที่ได้แจ้งคําร้องให้ผู้ถูก
เข้าช่ือถอดถอนทราบแล้วแต่กรณี เพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดจัดทําประกาศ
กําหนดวันลงคะแนนเสียงภายใน 90 วันหลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

สําหรับผลของการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน หากมีผู้มาสิทธิลงคะแนนไม่เกินก่ึง
หน่ึงของจํานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเข้าช่ือเพ่ือถอดถอน
น้ันเป็นอันตกไป และจะมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนบุคคลน้ันโดยอาศัยเหตุ
เดียวกันน้ันอีกไม่ได้ แต่หากมีผู้มาลงคะแนนเพ่ือถอดถอนเกินกว่าก่ึงหน่ึงและมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังที่มาลงคะแนน เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารน้ันไม่
สามารถดํารงตําแหน่งต่อไปได้ ให้บุคคลน้ันพ้นจากตําแหน่งนับต้ังแต่วันลงคะแนนเสียงได้ทันที 

4.2.3.6  การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กร 
           ชุมชน พ.ศ. 2551 
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในชุมชน โดยเรียกว่าสภา

องค์กรชุมชนตําบล โดยท่ีองค์กรชุมชนคือองค์กรที่เป็นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน
ทอ้งถิ่นด้ังเดิมที่ได้มีการจดแจ้งไว้ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

ทั้งน้ี ชุมชนคือกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนกัน หรือทํากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือดําเนินการอ่ืนอันเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีระบบบริหารจัดการและการ
แสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ 

ภารกิจของสภาองค์กรชุมชนที่สําคัญคือส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชน
อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรับในการจัดการและ
บํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ
อย่างย่ังยืน 

ปัจจุบัน ต้ังแต่พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ ใน
กรุงเทพมหานครมีการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนในแต่ละเขตขึ้นเพ่ือทําหน้าประสานงานความต้องการ
ในแต่ละเขต ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สภาองค์กรชุมชนในกรุงเทพมหานครได้จดทะเบียน
ครั้งแรกเมื่อ 21 สิงหาคม 2551 ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551   จนถึงปัจจุบัน
ดําเนินการมาเป็นเวลากว่า 3 ปี สามารถจัดต้ังได้แล้ว 32 เขต ( ถือเขตเป็นตําบล)  จํานวนองค์กรที่
จดทะเบียนรวมประมาณ 2,600 กลุ่ม โดยมีนายณัชพล เกิดเกษม เป็นประธานสมัชชาสภาองค์กร
ชุมชน กทม. 129 
                                                            

 129สภาองค์กรชุมชน, ขึ้นปีที่ 4 สภาองค์กรชุมชน กทม.มุ่งผลักดันปฏิรปูโครงสร้าง กทม. 
เป็นกิจกรรม "จังหวัดจัดการตนเอง, ค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2556  จาก 
http://coc.nida.ac.th/node/7789  
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4.3  แนวคดิในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
      พ.ศ. .... 
 

เน่ืองจากกรอบระยะเวลาของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 มีการบังคับใช้มาแล้วกว่า 28 ปี การบริหารการจัดการ การแก้ไขปัญหาล่าช้า ไม่สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม จึงได้มีแนวคิดที่จะมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือมีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....ขึ้นใหม่
ทั้งฉบับ ซึ่งการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... มี
แนวความคิดของทั้ งภาครัฐและภาคประชาชนท่ีต้องการนําเสนอรูปแบบโครงสร้างของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 ที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือวางกรอบโครงสร้างด้านการปกครอง
และการบริหารงาน บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มาก
ที่สุดและในขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 

ปัจจุบัน ได้มีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ขึ้นจํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับประชาชน) และ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับกรุงเทพมหานคร)โดยร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครพ.ศ. ....แต่ละฉบับมีหลักการและเหตุผลในการจัดโครงสร้างกรุงเทพมหานครที่
แตกต่าง โดยสามารถอธิบายในสาระสําคัญของแต่ละร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ได้ดังน้ี 

 
4.3.1  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... 

                   (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ินสภาผู้แทนราษฎร) 
การจัดระเบียบการปกครองกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดการทางด้าน
ภารกิจทั้งในด้านนโยบาย การบริหารจัดการ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆในกรุงเทพมหานคร ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทําให้การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างล่าช้า ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภา
ผูแ้ทนราษฎร) จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ โดยให้
มีการกระจายอํานาจลงสู่พ้ืนที่อย่างแท้จริง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รา่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) มีแนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครโดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ระดับ 
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โครงสร้างระดับบนประกอบไปด้วยสภากรุงเทพมหานคร และผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
โครงสร้างระดับล่างประกอบไปด้วยสภานครบาลและนายกนครบาล นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังสภาที่
ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยรายละเอียดให้การจัดทําโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มี
ดังนี้ 

4.3.1.1  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
1)  แนวความคิดในการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครได้

กําหนดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ โครงสร้าง
ระดับบน ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นโครงสร้าง
ระดับล่างให้แบ่งพ้ืนที่การบริหารออกเป็นนครบาล โดยในแต่ละนครบาลให้จัดต้ังเป็นองค์กรบริหาร
ราชการที่ใช้อํานาจหน้าที่แทนกรุงเทพมหานครในเขตพ้ืนที่ที่กําหนดเป็นเขตบริหารของนครบาลน้ัน 

2)  การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร สภานครบาล และนายกนครบาล 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประการสําคัญได้แก่ 
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติให้ถ่ายโอนให้แก่
กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในลักษณะของการกําหนด
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบาย หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้นคร
บาลนําไปเป็นแนวทางในการใช้อํานาจและหน้าที่ในเขตนครบาลช่วยเหลือ สนับสนุนและประสาน
การดําเนินการในการให้บริการสาธารณะของนครบาล และระหว่างนครบาลจัดทําบริการสาธารณะ
ในพ้ืนที่ของนครบาลในกรณีที่กรุงเทพมหานครเห็นว่ามีความจําเป็นเพราะเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่
กระทบต่อพ้ืนที่และหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวมของกรุงเทพมหานคร กิจการที่ต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน กิจการที่เก่ียวข้องกับหลายนครบาล กิจการที่นครบาลไม่อาจจัดทําขึ้นหรือไม่สามารถ
ให้บริการท่ัวถึง หรือกิจการที่จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ทั้งน้ี ก่อนการจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าว ให้กรุงเทพมหานครแจ้งต่อนครบาลเพ่ือทราบด้วย
บรรดาการใช้อํานาจและหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของนครบาลเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครมอบอํานาจให้นคร
บาลเป็นผู้ใช้อํานาจและหน้าที่ตามกฎหมายนั้นแทนด้วย โดยจัดทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร 
และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การบริหารนครบาลประกอบด้วยสภานครบาลและนายกนครบาล ในนคร
บาลหน่ึงให้มีสมาชิกนครบาลจํานวน 12 คน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน
เขตนครบาลน้ันโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและลับ และในแต่ละนครบาลให้มีนายกนครบาลคนหน่ึง 
โดยมาจากการเลือกต้ังของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

อํานาจหน้าที่ของนครบาล ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) ได้
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กําหนดให้มี อํานาจหน้าที่ เ ช่นเ ดียวกันกับอํานาจหน้าที่ของกรุง เทพมหานคร  นอกจากน้ี
กรุงเทพมหานครอาจมอบหมายหน้าที่อ่ืนมาให้นครบาลเป็นผู้จัดทําก็ได้ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของ
นครบาล ให้นครบาลมีอิสระในการดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และประโยชน์ของประชาชน
ในเขตนครบาลน้ัน 

3)  การจัดส่วนราชการของนครบาล มีการกําหนดให้มีสํานักงานปลัดนคร
บาลกองหรือ ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกอง โดยสํานักงานปลัดนครบาลมีอํานาจ
และหน้าที่ เ ก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของนครบาล ให้มีปลัดนครบาลซึ่งเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  

4.3.1.2  การจัดต้ังสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมของ 
           กรุงเทพมหานคร 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) มีแนวคิดในการจัดต้ังสภาที่ปรึกษาใน
โครงสร้างระดับบนเพ่ือทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการวางแผนหรือ
ดําเนินนโยบายต่างๆให้กับกรุงเทพมหานครในภาพรวม ซึ่งลักษณะของที่มาและอํานาจหน้าที่ต่างๆ
ของสภาที่ปรึกษา ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) ได้กําหนดไว้ดังน้ี 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) มาตรา 198  ได้กําหนดให้กรุงเทพมหานคร
มีสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยจํานวนสมาชิก 
49 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริหารหกคน กลุ่มเศรษฐกิจสิบหกคน 
กลุ่มสังคมสิบเจ็ดคน และผูท้รงคุณวุฒิทั่วไปสิบคน 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) มาตรา 199 ได้กําหนดให้หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาสมาชิกให้เป็นไปตามประกาศที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดและให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครอาจจะนําหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาใช้เป็นแนวทางการกําหนดก็ได้ 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) มาตรา 203 กําหนดให้สภาที่ปรึกษามี
อํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 

1)  ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เก่ียวกับการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร 

2)  ให้ความเห็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานครตามมาตรา 51 ก่อนผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครประกาศใช้ 
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3)  ให้คําแนะนําต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือ
แก้ไขในการให้บริการแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

4)  ให้คาํปรึกษาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้องขอ 
5)  แต่งต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ประกอบด้วย

สมาชิกหรือบุคคลใดๆเพ่ือทําการศึกษาหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของสภาที่ปรึกษา 
6)  หน้าที่อ่ืนๆตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

กําหนด 
 

4.3.2  รา่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... 
                   (ฉบับประชาชน) 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
ประชาชน) มีแนวความคิดที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมุ่งเน้นการจัดโครงสร้าง
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจ ที่มุ่งหวังให้
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่มีช่องทางเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้มีความเจริญ
และมีความเข้มแข็งไปพร้อมๆกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) มุ่งหวังให้เกิดขึ้นนั้น คือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท่ีกฎหมายให้กําหนดโครงสร้างไว้ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน มิใช่แต่เป็น
เพียงกลไกเท่าน้ัน  

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
ประชาชน) มีแนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี
การแบ่งโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน โดยโครงสร้าง
ระดับบนประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานคร ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สภาพลเมือง
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของโครงสร้างระดับล่างประกอบด้วยสภานครบาล นายกนครบาล และสภา
พลเมืองนครบาล นอกจากน้ียังมีบทบัญญัติเพ่ิมเติมในส่วนที่เก่ียวของกับการมีส่วนร่วมของพลเมือง
กรุงเทพมหานครที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของท้องถิ่นได้โดยตรง รายละเอียดในการ
จัดโครงสร้างมีดังน้ี 

4.3.2.1  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
1) การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 

คือ กรุงเทพมหานครและนครบาล โดยให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้แบ่งพ้ืนที่การบริหารออกเป็นนคร
บาล ในแต่ละนครบาลให้มีองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้อํานาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ที่กําหนด
เป็นเขตบริหารของนครบาลน้ัน 

2)  การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครสภานครบาลนายกนครบาลสภาพลเมือง
นครบาล 
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ในส่วนของอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครมีการเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดให้กรุงเทพมหานครสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากน้ียังกําหนดให้กรุงเทพมหานครมีหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติให้ถ่ายโอนให้แก่
กรุงเทพมหานครนอกจากน้ีการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในลักษณะของการกําหนด
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบาย หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้นคร
บาลนําไปเป็นแนวทางในการใช้อํานาจและหน้าที่ในเขตนครบาลช่วยเหลือ สนับสนุนและประสาน
การดําเนินการในการให้บริการสาธารณะของนครบาล และระหว่างนครบาลจัดทําบริการสาธารณะ
ในพ้ืนที่ของนครบาลในกรณีที่กรุงเทพมหานครเห็นว่ามีความจําเป็นเพราะเป็นกิจการขนาดใหญ่ที่
กระทบต่อพ้ืนที่และหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวมของกรุงเทพมหานคร กิจการที่ต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน กิจการที่เก่ียวข้องกับหลายนครบาล กิจการที่นครบาลไม่อาจจัดทําขึ้นหรือไม่สามารถ
ให้บริการท่ัวถึง หรือกิจการที่จัดทําขึ้นเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ทั้งน้ี ก่อนการจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าว ให้กรุงเทพมหานครแจ้งต่อนครบาลเพ่ือทราบด้วย
บรรดาการใช้อํานาจและหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจและ
หน้าที่ของนครบาลเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครมอบอํานาจให้นคร
บาลเป็นผู้ใช้อํานาจและหน้าที่ตามกฎหมายนั้นแทนด้วย โดยจัดทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร 
และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การบริหารนครบาล ประกอบไปด้วยสภานครบาล นายกนครบาล และสภา
พลเมืองนครบาล สมาชิกสภานครบาล มาจากการเลือกต้ังของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตนครบาล
น้ัน นายกนครบาลมีที่มาจากการเลือกต้ังจากประชาชน นอกจากน้ีในนครบาลหนึ่งๆ ให้มีสภา
พลเมืองนครบาลประกอบด้วยตัวแทนในเขตนครบาลน้ัน 

อํานาจหน้าที่ของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองนครบาล 
มีหน้าที่ดูแลนโยบายการพัฒนา ทําหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทาง นโยบาย และเป็นที่ปรึกษาของ
ของกรุงเทพมหานครเสนอแนะปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ต่อกรุงเทพมหานครและนครบาล เสนอแนะปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการ
ของประชาชนอันเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร นครบาล หน่วยงานของรัฐ 

3)  การจัดส่วนราชการของนครบาล กําหนดให้มีสํานักงานปลัดนครบาล
กอง หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกอง การต้ัง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงกองหรือการ
แบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหน่ึง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยทําเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร โดย
สํานักงานปลัดนครบาล มีอํานาจและหน้าที่เก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของนครบาล และราชการท่ี
มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดนครบาลซึ่งเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร และจะให้มีรองปลัดนครบาล ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือ
หลายคน เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนปลัดนครบาลก็ได้ 
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4.3.2.2  การจัดต้ังสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองนครบาล 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ

ประชาชน) ได้มีการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ โดยมีจัดต้ังสภา
พลเมืองกรุงเทพมหานครให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในระดับบนและจัดต้ัง
สภาพลเมืองนครบาลอยู่ในโครงสร้างระดับล่าง โดยลักษณะขององค์ประกอบทางด้านที่มาและ
อํานาจหน้าที่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 
ได้กําหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
ประชาชน) มาตรา 61 กําหนดให้ สภาพลเมืองกรุงเทพมหานครประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วน
ต่างๆ จํานวน99 คนอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1)  ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย องค์กรภาคพลเมืองที่มีวัตถุประสงค์ 
ดังน้ี 

(1) ด้านการพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชุมชนเมือง  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการเกษตรทางเลือก หรือการจัดการเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

(2) ด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเช้ือ
เอดส์หรอืผู้ป่วย 

(3) ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิของผู้บริโภค การส่งเสริม
ประชาธิปไตยหรือการพัฒนาแรงงาน 

(4) ด้านการสาธารณสุข การศึกษา หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
2)  ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนเขต 
3)  ตัวแทนกลุ่มอาชีพและวิชาชีพต่างๆ 
4)  ผูท้รงคุณวุฒิ 
หลักเกณฑ์ วิธีการการได้มาซึ่งตัวแทนสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครให้

เป็นไปตามที่กําหนดโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ

ประชาชน) มาตรา 62 กําหนดให้ สภาพลเมืองกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ ดังน้ี 
1)  ดูแลนโยบายการพัฒนา ทําหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทาง นโยบาย 

และเป็นที่ปรึกษาของของกรุงเทพมหานคร 
2)  เสนอแนะปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนา

กรุงเทพมหานครต่อกรุงเทพมหานคร และนครบาล เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทํา
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและนครบาล 

3)  เสนอแนะปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของ
ประชาชนอันเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร นครบาล หน่วยงานของรัฐ    

4)  จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร 
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หรือนครบาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้งน้ีกรุงเทพมหานคร 
นครบาล หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดําเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดําเนินการต้องนํา
ความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 

5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรพลเมืองกรุงเทพมหานคร
อนุรักษ์หรอืฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 

6)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรพลเมืองกรุงเทพมหานครร่วมมือ
กับกรุงเทพมหานคร  นครบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชน ในการจัดการ การบํารุงรักษา สภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และประเทศชาติอย่างย่ังยืน 

7)  ประสานความร่วมมือกับสภาพลเมืองนครบาล สภาพลเมืองอ่ืน 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในส่วนที่เก่ียวกับการทําภารกิจของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 

8)  เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรพลเมือง รวมตลอด
ทัง้การร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 

9)  รายงานปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร อันเน่ืองจากการ
ดําเนินการใดๆของกรุงเทพมหานคร โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือต่อสาธารณชน 

10)  จัดทํารายงานประจําปีของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร รวมถึง
สถานการณ์ด้านต่างๆท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ในการดําเนินตามภารกิจของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร สภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร
อาจจัดให้มีแนวทาง หลกัเกณฑ์ หรือวิธีการในการดําเนินภารกิจของสภากรุงเทพมหานครก็ได้ 

4.3.2.3  การมสี่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
พลเมืองของกรุงเทพมหานครมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของกรุงเทพมหานคร

และนครบาล โดยกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ต้องจัดให้พลเมืองกรุงเทพมหานครหรือนครบาลมีส่วนร่วม
เมื่อจะดําเนินการในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครหรือนครบาล การจัดทํา
งบประมาณ การประชุมสภากรุงเทพมหานครหรือสภานครบาล การกําหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับ
การประเมินภาษี โดยรูปแบบหรือวิธีการที่จะเปิดช่องให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมอาจกระทําได้ด้วย
หลายวิธีด้วยกันได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลให้พลเมืองทราบการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการ
สอบถามความคิดเห็นของพลเมืองการเข้ามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
การจัดให้มีการลงประชามติการเข้าฟังการประชุมสภากรุงเทพมหานครหรือสภานครบาล 

 
4.3.3  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... 

                   (ฉบับกรุงเทพมหานคร) 
การจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ . (ฉบับ

กรุงเทพมหานคร) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่กรุงเทพมหานครร่วมจัดทําขึ้นกับสถาบันพระปกเกล้า 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ (www.bangkok.co.th/pollkk) ของกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี ผู้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานครได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... โดยในการสัมมนาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิก
สภาเขตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ปรากฏว่ากลับไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตตามท่ีคาดหวังไว้ 

สาระสําคัญของการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 
.... (ฉบับกรุงเทพมหานคร) เป็นการแก้ปรับปรุงกฎหมายในส่วนต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น แต่
มิได้ปรับปรุงไปถึงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยจุดเด่นที่สําคัญอันอาจจะ
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ได้กําหนดกลไกการทําหน้าที่ของเขต ให้เป็นหน่วยงาน
หลกัในการจัดทําบริการสาธารณะและให้สภาเขตมีหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาเขต 

จากแนวคิดในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นไปในเร่ืองของการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบ
ใหม่ ที่แตกต่างจากโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง เว้นแต่ร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. .... (ฉบับกรุงเทพมหานคร) ที่มุ่งเน้นที่
จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้องกับกลไกการทําหน้าที่ต่างๆของฝ่ายบริหารให้มีความสมบูรณ์มาก
ย่ิงขึ้นแต่ยังคงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเอาไว้ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภา
ผู้แทนราษฎร และฉบับประชาชน มีแนวความคิดในการแก้ไขโครงสร้างระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน เพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างคล่องตัวและสอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจที่มุ่งหวังให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนอํานาจต่างๆให้ประชาชนสามารถที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากที่สุด 

จากการศึกษาถึงโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 พบว่า การบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีมาอย่าง
ยาวนาน  โดยได้มีการปรับปรุง  แก้ไข  เ พ่ิมเ ติม  พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 แล้วหลายครั้งด้วยกัน โดยโครงสร้างปัจจุบันของกรุงเทพมหานครอยู่ใน
รูปแบบที่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเดียว โดยมีกรุงเทพมหานครซึ่งฐานะเป็นนิติบุคล ฝ่าย
บริหารประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งทําหน้าที่ถ่วงดุลกัน โดยภารกิจต่างๆของกรุงเทพมหานครน้ันถูกกําหนดไว้โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทําหน้าที่เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่จัดทําบริการสาธารณะต่างๆให้เกิดขึ้นแก่พลเมืองกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ียังได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายต่างๆ ก็จะพบว่า รัฐธรรมนูญอัน
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้บัญญัติรองรับสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการต่างๆภายในท้องถิ่นของตนเอง และนอกจากรัฐธรรมนูญแล้วยังมีกฎหมายอ่ืนๆอีกจํานวนมาก
ที่ให้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการทํางานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การจัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชนเพ่ือเป็นสภาที่รวมตัว
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ของคนในชุมชน เป็นต้น ซึ่งการมีส่วนร่วมต่างๆของประชาชนเหล่าน้ีผู้วิจัยจะได้ศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางนํามาเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให้
ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในบทต่อไปน้ันผู้วิจัยจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพปัญหาต่างๆของโครงสร้างการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครและการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่า มีโครงสร้างส่วน
ใดบ้างที่ขาดการยึดโยงกับประชาชนซ่ึงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับใช้นโยบายต่างๆท่ี
ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้นและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆลงสู่ชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการหาข้อสรุป
ต่อไป 
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บทที่ 5 

 
วิเคราะห์ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

 
การปกครองท้องถิ่นถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย และเป็นกลไกท่ี

สําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งน้ี ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้
ความสําคัญกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น และประการสําคัญ
มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความสําคัญกับหลายองค์ประกอบด้วยกัน เริ่ม
ต้ังแต่การกําหนดบทบาทอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสามารถในการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมท้ังระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆและสถาบันวิชาการ 

ในบทน้ี ผู้ศึกษาวิจัยจะวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาโครงสร้างของการจัดระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กับการมี
สว่นร่วมของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร โดยการ
วิเคราะห์น้ันผู้วิจัยจะแยกประเด็นวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพปัญหาการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
โดยวิเคราะห์ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและใน
ส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ถึงร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง
โครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและกลไกการบริหารงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร 
ดังต่อไปน้ี 

 
5.1  ปัญหาการจัดโครงสรา้งระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัต ิ
      ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
  

การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีลักษณะการจัด
โครงสร้างการปกครองเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับเดียว โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

 



99 

ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 6 ได้กําหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี นอกจากน้ี ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 7 ยังได้มีการกําหนดให้มี
การแบ่งพ้ืนที่การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเขตและแขวง  ในส่วนของการบริหารกรุงเทพมหานคร
ก็จะประกอบไปด้วย สภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การบริหารในส่วนของ
เขตและสภาเขต ก็จะประกอบไปด้วยสํานักงานเขตและสภาเขต 

จากการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่างๆมากมายต่อการบริหารงาน 
ทําให้ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาดังกล่าวของการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร สามารถที่จะวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 

 
5.1.1  ปัญหาการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญติั

ระเบยีบบริหารราชกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กับรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

แนวความคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ เป็นผลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีส่วนบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับท้องถิ่นและให้อํานาจองค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หลักการของการบัญญัติให้
ราชการส่วนกลางจําเป็นต้องมีการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีที่มาจากหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเน้ือหาสาระสําคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้
กําหนดให้รัฐต้องมีการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ มีอํานาจในการตัดสินใจ
ในการดําเนินกิจการภายในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีอิสระ นอกจากน้ีในส่วนที่เก่ียวกับผู้บริหาร
ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้มีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน นอกจากน้ีประการที่
สําคัญที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้มีการบัญญัติถึงในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารท้องถิ่นโดยให้ประชาชนมีสิทธิในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และสามารถถอดถอนผู้บริหาร
ทอ้งถิ่นได้ 

นับต้ังแต่ที่รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ได้ประกาศใช้ ส่งผลให้ประชาชนมีความต่ืนตัวใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน แต่ต่อมารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติ ได้มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันน้ัน ก็ยังคงให้ความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับที่ได้มีการยกเลิกไป 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้โดยเฉพาะ โดยได้บัญญัติไว้ในหมวดที่ 14 ว่าด้วยเร่ืองการปกครอง
ท้องถิ่น ต้ังแต่มาตรา 281-290 โดยมาตราที่สําคัญที่มีผลกระทบอย่างมากต่อองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ มาตรา 287 โดยรัฐธรรมนูญ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ีการกระทํา
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กิจการใดๆท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทําขึ้นโดยมีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมี
การแจ้งรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนรับทราบ หรืออาจจะจัดให้ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นถึงข้อดีหรอืข้อเสียของการดําเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นบทบัญญัติที่
สอดคล้องกับหลักการกระจายอํานาจ โดยการกระจายอํานาจเป็นวิธีการที่รัฐหรือราชการส่วนกลาง 
โอนอํานาจการปกครองหรือการบริหารในบางเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการสาธารณะให้องค์กร
หรือนิติบุคคลอ่ืนรับไปดําเนินการแทน ภายในอาณาเขตของแต่ละท้องถิ่นด้วยงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยมีอิสระพอสมควรอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของราชการส่วนกลาง โดยหลักการที่
สําคัญที่สุดของการกระจายอํานาจเป็นหลักการที่ถือเอาความต้องการของประชาชนท่ีจะปกครอง
ตนเองเป็นที่ต้ัง โดยข้อดีของการกระจายอํานาจส่งผลให้ประชาชนมีความสนใจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของตนเองมากย่ิงขึ้น สามารถเรียนรู้หรือรับทราบปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นของ
ตนเองและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ต้องการกระจาย
อํานาจอย่างแท้จริงใ ห้ กับประชาชนประกอบกับพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แล้วจะพบว่าโครงสร้างของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบันไม่สามารถเอ้ืออํานวยหรือตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง เน่ืองจาก
โครงสร้างของกรุงเทพมหานครเป็นการจัดโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในระดับเดียว เสมือนหนึ่งมี
การรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ฝ่ายบริหารโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทําหน้าที่ในการขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆลงสู่พ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนโยบายต่างๆน้ันมิได้มีประชาชนหรือภาคประชาชน
เข้าไปมีส่วนคิดหรือเสนอแนะแต่อย่างใด โดยข้อเสียของการรวมศูนย์อํานาจทําให้การดําเนินนโยบาย
หรือการตัดสินใจในการดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่ึง อาจจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วน หรือมีความจําเป็น
อย่างมากท่ีต้องมีการแก้ไข ต้องรอการสั่งการจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่เพียงผู้เดียวการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร จึงเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควร ก็เพราะเหตุที่ว่า แม้ว่า
กฎหมายจะกําหนดให้กรุงเทพมหานครอยู่ในโครงสร้างการบริหารราชการในรูปแบบของการกระจาย
อํานาจ แต่เป็นเพียงการกําหนดตามกฎหมายเท่าน้ัน การบริหารราชการกรุงเทพมหานครยังคงอยู่ใน
รูปแบบของการรวมศูนย์อํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสาเหตุที่เป็นเช่นน้ีก็อาจจะเพราะว่า
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้บริหารเกรงว่าหากมีการกระจายอํานาจส่งไปสู่ชุมชน
หรือท้องถิ่นหรือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการแล้วมีความรู้สึกว่าอํานาจของ
ตนเองหมดไป  

หากพิจารณาถึงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบกับรัฐธรรมนูญก็จะพบว่า ไม่มีโครงสร้าง
ส่วนใดเลยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหากมีการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ โดยมุ่งเน้นให้
โครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครสอดคล้องและตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ที่ ต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองท้องถิ่นมากที่สุดก็จะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีรัฐธรรมนูญได้วางหลักการไว้ 
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5.1.2  ปัญหาความสัมพันธ์เก่ียวกับอํานาจหน้าทีข่องสาํนักงานเขต สภาเขต 
         กับประชาชนในพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร  
         พ.ศ. 2528 
การจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้จัดโครงสร้างดังต่อไปน้ี 
1)  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
2)  สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3)  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
4)  สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
5)  สํานักหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นสํานัก 
6)  สํานักงานเขต 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้กําหนดในส่วนที่เก่ียวกับ
เขตและสภา ไว้ในหมวด 3 การจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเร่ืองที่เก่ียวกับ
เขตและสภาเขต  โดยสามารถแยกพิจารณาออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือในส่วนแรกเก่ียวข้องกับเขต 
และส่วนที่สองเก่ียวข้องกับสภาเขต 

ส่วนแรกที่เก่ียวข้องกับเขต พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
ได้กําหนดให้สํานักงานเขตมีผู้อํานวยเขตทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้มีผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
คนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการเขตก็ได้ ในส่วนของอํานาจ
หน้าที่ของผู้อํานวยการเขต พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้
กําหนดให้มีหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของนายอําเภอ เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ี
จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน หน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการเขต 
หน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

ส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับสภาเขต พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 มาตรา 71 ได้กําหนดให้ในเขตหน่ึง ๆ ให้มีสภาเขต โดยสภาเขตประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจาก
การเลือกต้ังมีจํานวนอย่างน้อยเขตละเจ็ดคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหน่ึงแสนคน ให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเขตในเขตน้ันเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคนต่อจํานวนราษฎรทุกหน่ึงแสนคน เศษของหน่ึงแสนถ้าถึง
ห้าหมื่นหรือกว่าน้ันให้นับเป็นหน่ึงแสน จํานวนสมาชิกสภาเขตที่แต่ละเขต ให้คํานวณจากเกณฑ์
จํานวนประชาชนในแต่ละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ัง
สุดท้ายก่อนวันประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศจํานวนสมาชิกสภาเขตที่จะทําการเลือกต้ังในแต่ละเขต 

หน้าที่ของสมาขิกสภาเขต พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
มาตรา 79 ได้กําหนดไว้คือ ให้สภาเขตแสดงข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเก่ียวกับแผนพัฒนาเขตต่อ
ผู้อํานวยการเขตและสภากรุงเทพมหานคร มีการเสนองบประมาณต่างๆเพ่ือจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาเขต ทําหน้าที่สอดส่องและติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานเขต เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน ให้คําแนะนําหรือข้อสังเกตต่อผู้อํานวยการเขต เก่ียวกับการปรับปรุงหรือ
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แก้ไขการบริการประชาชนภายในเขต หากผู้อํานวยการเขตไม่ดําเนินการใด ๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้
ทราบ ให้สภาเขตแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดําเนินการต่อไป ให้คําปรึกษาตามที่
ผู้อํานวยการเขตร้องขอ แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันเก่ียวกับการงานของสภาเขต ทั้งน้ี ตามท่ีกําหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การน้ัน นอกจากน้ียังมีหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือที่สภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 

เห็นได้ว่าโครงสร้างการจัดระเบียบราชการของสํานักงานเขต จะมีผู้อํานวยการเขตทําหน้าที่
เป็นผู้ บังคับบัญชาสูงสุดภายในเขต นอกจากน้ันภายในเขตก็จะประกอบไปด้วยข้าราชการ
กรุงเทพมหานครที่ทําหน้าที่บริการหรือประสานงานต่างๆ อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ โดยหากเทียบเคียงกันแล้วเสมือนหนึ่งว่าเป็นอําเภอ ลักษณะของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อํานวยการเขต โดยผู้อํานวยการเขตน้ันมีฐานะเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันแต่มาจากการแต่งต้ังของปลัดกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี
โครงสร้างการจัดระเบียบราชการอีกโครงสร้างหน่ึงที่ เ ก่ียวข้องกับเขตคือ สมาชิกสภาเขต 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดให้มีที่มาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยจํานวนสมาชิกสภาเขตมากน้อยเพียงใดก็ถือเอาจํานวนประชากรมาเป็นเกณฑ์
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 12 คน 

ความสัมพันธ์กันระหว่างสํานักงานเขตและสมาชิกสภาเขต เห็นได้จากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดให้มีการประสานร่วมมือกันระหว่าง
ผู้อํานวยการเขตและสมาชิกสภาเขต เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวเห็นว่าพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดให้เสมือนหน่ึงว่าสภาเขตทําหน้าที่เป็นผู้
สะท้อนสภาพปัญหาต่างๆให้กับผู้อํานวยการเขตรับรู้ เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนหรือสร้างกรอบ
นโยบายต่างๆ ท่ีจะพัฒนาพื้นที่ เขตในอนาคต  เ ช่น  พระราชบัญญั ติระเ บียบบริหารราช
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดให้สภาเขตทําหน้าที่ในการให้ความคิดเห็นหรือข้อสังเกตต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครต่อผู้อํานวยการเขตก็ดี หรือ การให้คําแนะนํา
ต่างๆแก่ผู้อํานวยการเขตในส่วนที่เก่ียวข้องการบริหารงานภายในสํานักงานเขตเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนก็ดี การทําหน้าที่ของสภาเขตในปัจจุบันซึ่งมีที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน
และสมาชิกสภาเขตก็เป็นบุคคลในพ้ืนที่ที่ลงรับสมัครเลือกต้ัง อาจจะสะท้อนปัญหาต่างๆภายในเขตที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง แต่เมื่อมีการเสนอแนะปัญหาต่างๆ ต่อผู้อํานวยการเขตไปแล้ว 
ผู้อํานวยการเขตอาจจะไม่รับฟังปัญหา หรืออาจจะไม่เข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงเท่าที่ควร หรือใน
กรณีที่สภาเขตเห็นว่าภายในเขตพ้ืนที่บริหารของตนเองควรที่จะจัดทําโครงการหรือเสนอขอ
งบประมาณเพ่ือใช้ดําเนินงานหรือสานต่อนโยบายต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ เมื่อมีการคิดริเริ่มของสภาเขตโดยการเสนอสิ่งต่างๆเหล่าน้ีต่อผู้อํานวยการเขตไปแล้ว 
อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้วิจัยเห็นว่าการที่พ้ืนที่เขตเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือรับรู้ความต้องการ 
หรือรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนในเขตพ้ืนที่ อาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุที่ว่า ผู้อํานวยการเขต
ทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มี
การหมดวาระเหมือนกันสมาชิกสภาเขต จึงไม่ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในเขต
เท่าที่ควร 
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ปัจจุบันการจัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เขตและสภาเขตเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
น่าจะทําหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้มากที่สุดและดําเนินกิจกรรมต่างๆมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด หรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด แต่ผลสรุปในทางตรงกัน
ข้ามปรากฏว่าการดําเนินกิจกรรมต่างๆของเขตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร 
อาจจะเป็นเพราะว่าเขตถือเอานโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จัดทําขึ้นในแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครมาปรับใช้ภายในเขต ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือปัญหา
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในเขต เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าการเสนอแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้กําหนดให้สภาเขตมี
หน้าที่ในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้อํานวยการเขตเพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา แต่เมื่อสภาเขต
เสนอไปยังผู้อํานวยการเขตแล้ว ผู้อํานวยการเขตอาจจะไม่ได้นําข้อเสนอดังกล่าวไปใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาก็อาจจะมีความเป็นไปได้ เมื่อมีการรับเอานโยบายตามแผนพัฒนากรุงเทพะมหา
นครมาปรับใช้ก็ส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่เขตไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ผู้วิจัยเห็นว่า โครงสร้างที่ให้ผู้อํานวยการเขตเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ กล่าวคือ แม้ว่าสมาชิกสภาเขตจะสามารถสะท้อน
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเขตหรือ เสนอแนะแนวทาง หรือโครงการต่างๆที่ประชาชนในเขตพ้ืนที่มี
ความต้องการให้จัดทําขึ้นหรือได้รับการแก้ไขเยียวยาปัญหาต่างๆ หรือสภาเขตมีการเสนอการจัดทํา
โครงการต่างๆที่เป็นการบริการสาธารณะให้กับประชาชนไปยังผู้อํานวยการเขต ซึ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดให้สมาชิกสภาเขตเสนอต่อผู้อํานวยการเขต 
แต่เมื่อมีการเสนอไปแล้วผู้อํานวยเขตไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามผู้อํานวยการเขตไม่ต้องกลัวว่าตนเอง
จะไม่ได้รับการเลือกต้ัง เน่ืองจากไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง แต่ในขณะเดียวกันสมาชิกสภาเขตกลับ
ต้องเร่งสร้างผลงานให้ประชาชนรับรู้ถึงการตัดสินใจเลือกตนเองเข้าไปทําหน้าที่แทนและให้ประชาชน
รู้สกึภาคภูมิใจในผู้แทนของตนที่เข้าไปทําหน้าที่แทนตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ
ตามนโยบายที่ใช้หาเสียงไว้ เพราะเหตุว่าเมื่อหมดวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว มีการจัดการเลือกต้ัง
ครั้งต่อไปหากประชาชนเห็นว่าผู้แทนคนดังกล่าวที่ตนเองเลือกต้ังเข้าไปทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ
ตนเองได้ดี สามารถแก้ไขปัญหา หรือสร้างความเจริญให้กับชุมชนหรือพ้ืนที่ๆได้ดีก็จะมีการเลือกต้ัง
เข้ามาทําหน้าที่ต่อไปในภายหน้าดังน้ัน หากมีการจัดโครงสร้างของเขต สภาเขต ให้มีความสัมพันธ์กับ
พ้ืนที่โดยมีโครงสร้างให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้มีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ
บริหารกิจการต่างๆภายในเขต หรือร่วมคิดร่วมสร้างนโยบายต่างๆท่ีสามารถนําไปใช้พัฒนาพ้ืนที่ให้มี
ความเจริญก็จะส่งผลดีและการดําเนินนโยบายต่างๆก็จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ด้วยและให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และทําหน้าที่บริหารงานบริการประชาชนโดยเฉพาะแล้ว ก็จะลดภาระงานของผู้อํานวยการเขตให้ทํา
หน้าที่เป็นผู้บริหารงานของเขตพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมย่ิงขึ้น 
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5.1.3  ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
                   บริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

การมีสว่นร่วมของประชาชน ถือว่าเป็นบทบาทสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัด
ให้มีขึ้น โดยจุดประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เพ่ือที่จะรับทราบความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ หรอืปัญหาต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน นํามาเป็นแผนพัฒนา
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไปการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจ
ของประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐทั้งในทางการเมืองการปกครองทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ นอกจากน้ี ยังเป็นการส่งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดย
ประชาชนหรือชุมชน เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม 
ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่
ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการ
พัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยมีการกระจายอํานาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วน
ภูมิภาค ทั้งน้ีเพ่ือให้ภูมิภาคเป็นเอกเทศ ให้มีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจต่อรองในการ
จัดการทรัพยากร โดยให้อยู่มาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

ในปัจจุบันประชาชนมีความต่ืนตัวทางการเมืองมากข้ึน มีความคิดที่จะแสดงความคิดเห็น
หรือความต้องการของตนเองมากขึ้น เหตุดังกล่าวอาจจะเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้ยกร่างขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ที่ต้องการปฏิรูปการเมืองการ
ปกครอง ส่งผลให้โครงสร้างทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง และในขณะเดียวกันเล็งเห็นถึงสิทธิของ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเมืองและมีบทบาทในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐมากขึ้น รัฐธรรมนูญ
ฉบับดังกล่าว อาจจะถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงก็เป็นไปได้ ต่อมาได้มีการ
ปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้น มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับที่ถูกยกเลิกไว้ โดย
การยังคงให้ความสําคัญกับสิทธิของประชาชนไว้ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือ
มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของตนเองมากย่ิงขึ้น โดยใช้กลไกของประชาธิปไตยทางตรง เช่น 
มาตรา 87 ที่ได้กําหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะหรือการวางแผนการดําเนินงานต่างๆท้ังระดับชาติและเฉพาะในท้องถิ่น นอกจากน้ี
ให้ประชาชนสามรถที่จะตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง การออกเสียงประชามติ  

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แล้วพบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มี
ดังต่อไปน้ี 

1)  มาตรา 11 ได้กําหนดเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะ
กระทําได้ก็ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกต้ัง โดยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ซึ่งการกําหนดเขตการเลือกต้ัง จํานวน
แตกต่างของราษฎรในเขตเลือกต้ัง และวิธีการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง 
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2)  มาตรา 44 ได้กําหนดถึงที่มาของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้มีที่มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนโดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

3)  มาตรา 71 ได้กําหนดเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาเขต โดยให้มีสมาชิกสภาเขต
อย่างน้อยเขตละ 7 คน โดยมาจากการเลือกต้ังของประชาชนเช่นเดียวกัน 

4)  มาตรา 98 เก่ียวกับการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
สามารถที่จะเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 

จากบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานครจะมีอยู่แต่เฉพาะในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง หรือการเสนอกฎหมายเท่าน้ัน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดๆที่บัญญัติรองรับสิทธิของประชาชน
ตามท่ีรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดไว้ ทําให้เห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มีลักษณะของบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกัน
กล่าวคือ รัฐธรรมนูญต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการ การวางแผนพัฒนา
ชุมชน หรือการแก้ปัญหา โดยมุ่งเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถเข้าไป
ภายใต้หลักการปกครองตนเองให้ได้มากที่สุด แต่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กลับไม่มีบัญญัติใดเลยท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปทําหน้าที่ตาม
กรอบที่รฐัธรรมนูญวางไว้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนของการวางแผน ซึ่งถือว่า
เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญ เน่ืองจากประชาชนในเขตพ้ืนที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่สามารถที่รับรู้สภาพ
ความต้องการและสภาพปัญหาได้ดีที่สุด หรือในกรณีที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ โดยแทนที่
ฝ่ายบริหารจะเข้ามาแก้ปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วย ก็จะส่งผลให้การแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและส่งผลดีต่อประชาชน
ได้มากย่ิงขึ้น หรอืฝ่ายบริหารต้องการที่จะดําเนินโครงการต่างๆก็ดี หรือมีการคิดริเริ่มที่จะพัฒนาพ้ืนที่
ชุมชนให้มีความเจริญมากย่ิงขึ้นก็ดี ฝ่ายบริหารอาจจะใช้วิธีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดทําโครงการหรือร่างโครงการต่างๆก่อนก็ย่อมได้ โดยรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนน้ันมีมากมาย การที่ฝ่ายบริหารจะเลือกใช้รูปแบบใดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็
จะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องหรือเน้ือหาโครงการท่ีจะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เช่น ในกรณีที่ฝ่าย
บริหารของกรุงเทพมหานครต้องการที่จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งผลของการบังคับใช้ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นทําให้มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ก็อาจจะใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการทําประชามติ โดยการให้ประชาชนท้ังกรุงเทพมหานคร ลงคะแนนเสียงว่าต้องการท่ี
จะให้มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวหรือไม่ หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารต้องการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ่ เช่น อาจจะเป็นการจัดทําบริการสาธารณะในเร่ืองของการขนส่งมวลชนโดยการ
สร้างรถไฟฟ้า กรณีดังกล่าวฝ่ายบริหารอาจจะจัดให้มีการทาํประชาพิจารณ์ขึ้นก็ได้ เพ่ือให้ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการดังกล่าวสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นถึงข้อดีและข้อเสีย
ของการดําเนินโครงการดังกล่าว นอกจากน้ีแล้วยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้อธิบายให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหาต่างๆอันเป็นที่มาของหลักการและเหตุผลในการที่จะจัดทําโครงการดังกล่าวได้อีก ส่งผลดีใน
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เรื่องของการลดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและประชาชนและข้อดีในเรื่องของทําให้ประชาชนมี
ความรู้สึกไม่โดนเอาเปรียบจากฝ่ายบริหารเพราะว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากว่า
โครงการต่างๆท่ีจะจัดมีขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ในบางครั้งภายใน
ชุมชนอาจจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ย่อมเป็นไปได้ ดังน้ันการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มาแสดงความคิดเห็นอาจจะเป็นทางเลือกหน่ึงที่ฝ่ายบริหารสมควรที่จะนํามาใช้  

หากเปรียบเทียบกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ ผู้วิจัยเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ควรจะจัดรูปแบบโครงสร้างให้มีขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะนํามาปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย ได้แก่ การเข้าไปเป็นคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของประเทศฝร่ังเศส โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานหรือการดําเนินกิจกรรมบางประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะของ
คณะกรรมการดังกล่าวของประเทศฝรั่งเศสก็จะประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทําหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการก็จะประกอบด้วยประชาชนในเขตเทศบาลดังกล่าว ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนายกเทศมนตรี เห็นได้ว่า การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศฝรั่งเศสเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาหรือ
ดําเนินนโยบายได้เป็นผู้ที่เข้าไปเป็นตัวช่วยหรือมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของฝ่ายบริหาร ก็ย่อม
ส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แล้วเห็นว่าไม่มีบทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการดังกล่าวเลย ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครไม่มีโอกาสท่ีเข้าไปมีส่วนในการขับเคล่ือนนโยบายใดๆของฝ่ายบริหารได้เลย จึง
ส่งผลเสียในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารหรือการผลักดันนโยบายต่างๆมาสู่ประชาชนไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ในส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นอ่ืนของ
ต่างประเทศ เช่น การเข้าไปบริหารกิจการโดยตรงของประเทศฝรั่งเศส การตรวจสอบการทํางานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศญี่ปุ่น หรือการรับฟังความคิดเห็นก่อนมีการประกาศใช้กฎหมาย
ของประเทศอังกฤษ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกรณีดังกล่าวน้ี ในปัจจุบันสําหรับประเทศไทย ได้
มีการตรากฎหมายในลักษณะของพระราชบัญญัติดังกล่าวมาใช้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่มีความจําเป็นที่
จะต้องนําแนวคิดกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใช้อีก  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น ถือว่ามีประโยชน์อย่างย่ิง นอกจากจะทํา
ให้ฝ่ายบริหารรับรู้ถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่แล้ว หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารมีความคิดที่จะ
ทําโครงการสําคัญๆ หากฝ่ายบริหารเปิดโอกาสให้ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญในการปกครอง
ทอ้งถิ่นหรือการพัฒนาท้องถิ่น ได้มีส่วนเข้ามาร่วมคิดหรือร่วมแสดงความคิดเห็น อาจจะเป็นหนทางที่
ส่งผลดีต่อการดําเนินนโยบายและทําให้นโยบายต่างๆท่ีดําเนินการบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น และนอกจากนี้ยังส่งผลดีในเรื่องของการประหยัดงบประมาณอีกด้วย ดังน้ันหากโครงสร้าง
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีการจัดโครงสร้างใหม่โดยการปรับปรุงโครงสร้างให้
ประชาชนได้มีสทิธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
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กรุงเทพมหานครอาจจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการก็เป็นไปได้ โดยอาจจะมีการกําหนด
โครงสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะหรือผ่านกลไกต่างๆท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ก็อาจจะส่งผลดีต่อการบริหาร
ต่างๆของกรุงเทพมหานครหลายๆด้านด้วยกัน 

 
5.1.4  วิเคราะห์แนวคิดการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
         ตามร่างพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชกรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารงานเป็น

จํานวนมาก การบริหารงานหรือการดําเนินนโยบายต่างๆของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผลให้มีการพิจารณาถึงปัญหาดังกล่าวโดยมีการมุ่งประเด็นไปที่การจัด
โครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 ที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการบริหารกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงและนครหลวงหรือ
มหานครในขณะเดียวกัน ส่งผลให้ความเจริญของกรุงเทพมหานครกลายเป็นจุดศูนย์กลางของทุกๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ ด้านการคมนาคมขนส่ง หรือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
ต่างๆ เป็นต้น นักวิชาการจึงมีแนวความคิดที่จะแก้ไข หรือปรับปรุงโครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

แนวคิดในการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... มี
แนวความคิดที่จะจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ โดยมีการจัดโครงสร้าง
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบน  และระดับล่าง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีแนวคิดจากร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
สภาผู้แทนราษฎร)และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับประชาชน) 
สามารถพิจารณาได้ดังต่อไปน้ี 

5.1.4.1  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2 ระดับ 
แนวความคิดในการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 

ระดับน้ันได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดในต่างประเทศได้แก่  มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส  มหา
นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  มหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยได้นํามาวิเคราะห์ประกอบ
กับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....ทั้ง 2 ฉบับ เพ่ือให้เห็นถึงการ
จัดโครงสร้างการปกครองในระดับมหานครด้วยกันว่ามีความแตกต่างหรือมีความคล้ายคลึงกับแนวคิด
การปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามท่ีร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ได้นําเสนอ โดยสามารถพิจารณาการจัดโครงสร้างการ
บริหารราชการในต่างประเทศของทั้ง 3 ประเทศได้ดังต่อไปน้ี 

มหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยโครงสร้างในระดับบนของมหานครปารีสจะ
ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร คอืผู้ว่าราชการจังหวัดปารีส หรืออาจจะเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงปารีส ซึ่งมา
จากการแต่งต้ังและเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และฝ่ายนิติบัญญัติคือ สภา
จังหวัดหรือสภาจังหวัดปารีส โครงสร้างในระดับล่างของประเทศฝร่ังเศสจะประกอบด้วยนายกเทศมนตรี
กับสภาเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยอ้อมกล่าวคือมาจากสมาชิกสภาเทศบาล
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กรุงปารีส หรือกรุง จงัหวัดปารีส 

--------------------------------------------------------- 

ผู้วา่ราชการกรุงปารีส                  สภากรุงปารีส 
         (แต่งต้ัง) 

เลือกต้ังกันเองว่าจะให้ใครดํารงตําแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเพ่ือทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร 
นอกจากน้ีจะมีฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่าสภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลจะมากน้อยเพียงใดก็
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายของการบริหารท้องถิ่นของประเทศฝร่ังเศส 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
 

มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โครงสร้างในระดับบนเป็นการบริหารของจังหวัด
โตเกียวหรือกรุงโตเกียว โดยแบ่งเป็นฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติหรอืสภาจังหวัด หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของจังหวัดโตเกียวคือผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น ส่วน
ฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาเทศบาลจังหวัดมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเช่นเดียวกัน โดย
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรในจังหวัดดังกล่าว โครงสร้างในระดับล่างจะ
แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่ช้ันใน และพ้ืนที่ช้ันนอก ซึ่งพ้ืนที่ช้ันในก็จะประกอบด้วยเทศบาล
นครโตเกียว และเทศบาลนครต่างๆ มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
เช่นเดียวกันกับโครงสร้างระดับบน ซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริหารคือนายกเทศมนตรีนครโตเกียวมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชนโดยตรง และสภาเทศบาลมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรงเช่นเดียวกัน 
สําหรับพ้ืนที่ช้ันนอก จะมีการเลือกต้ังแต่เฉพาะสภาเทศบาลเท่าน้ัน ส่วนการบริหารงานของพื้นที่
ช้ันนอกจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกรุงโตเกียว 

เทศบาลนครปารีส 

------------------------------------------
-- 

  นายกเทศมนตรี               สภาเทศบาล 
( ื ั้   ) 

เทศบาลนครต่างๆ 

-------------------------------------------- 

  นายกเทศมนตรี                 สภาเทศบาล 
  (เลือกต้ัง – ตรง) 

กรุงปารีส หรือ จงัหวัดปารีส 

ผู้วา่ราชการกรุงปารีส 
(แต่งต้ัง) 

สภากรุงปารีส 
  

เทศบาลนครปารีส 

นายกเทศมนตรี 
(เลือกต้ัง-ตรง) 

สภาเทศบาล 

        เทศบาลนครต่าง ๆ 

นายกเทศมนตรี 
(เลือกต้ัง-ตรง) 

สภาเทศบาล 
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กรุงปารีส หรือกรุง จงัหวัดปารีส 

--------------------------------------------------------- 

ผู้วา่ราชการกรุงปารีส                  สภากรุงปารีส 
         (แต่งต้ัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.2  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
 

มหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ โครงสร้างระดับบนเป็นการบริหารของเทศบาล
กรุงลอนดอน มีนายกเทศมนตรีเทศบาลกรุงลอนดอนทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนในกรุงลอนดอน ส่วนฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาเทศบาลกรุงลอนดอน มี
ที่มาจากการเลือกต้ังโยตรงของประชาชนในกรุงลอนดอนเช่นเดียวกัน โครงสร้างในระดับล่างจะ
ประกอบไปด้วยเทศบาลนครลอนดอน และเทศบาลต่างๆ (London Boroughs) เฉพาะเทศบาลนคร
ลอนดอนเรียกว่า นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลอนดอน ส่วนเทศบาลต่างๆเรียกว่า นายกเทศมนตรี
หรือประธานสภาเทศบาล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครปารีส 

------------------------------------------
-- 

  นายกเทศมนตรี               สภาเทศบาล 
( ื ั้   ) 

เทศบาลนครต่างๆ 

-------------------------------------------- 

  นายกเทศมนตรี                 สภาเทศบาล 
  (เลือกต้ัง – ตรง) 

กรุงโตเกียว หรือ จังหวัดโตเกียว 

ผู้วา่ราชการกรุงโตเกียว 
(แต่งต้ัง) 

สภาจังหวัด 
กรุงโตเกียว 

เทศบาลนครโตเกียว 

นายกเทศมนตรี 
(เลือกต้ัง-ตรง) 

สภาเทศบาล 

เทศบาลนครต่าง ๆ รวมทั้งเทศบาลระดับต่าง 

นายกเทศมนตรี 
(เลือกต้ัง-ตรง) 

สภาเทศบาล 
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กรุงปารีส หรือกรุง จงัหวัดปารีส 

--------------------------------------------------------- 

ผู้วา่ราชการกรุงปารีส                  สภากรุงปารีส 
         (แต่งต้ัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.3  การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 

จากการจัดโครงสร้างของทั้ง 3 มหานครในแต่ละประเทศ สามารถสรุปได้คือ 
หน่วยงานท่ีทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารระดับเทศบาลหรือระดับล่าง ได้แก่ เทศบาลนครปารีสและ
เทศบาลต่างๆ เทศบาลนครลอนและเทศบาลอ่ืนๆ อยู่ในรูปแบบเทศบาล แบบนายกเทศมนตรี-สภา
เทศบาล ซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกต้ังโดยอ้อม สําหรับการบริหารมหานครโตเกียว คือ
เทศบาลโตเกียวและเทศบาลนครต่างๆที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ช้ันใน และเทศบาลต่างๆที่อยู่ในพ้ืนที่ช้ันนอก 
เป็นรูปแบบเทศบาลท่ีหวัหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) โดยได้กําหนดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ 
ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ โครงสร้างระดับบน ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โครงสร้างระดับล่างให้แบ่งพ้ืนที่การบริหารออกเป็นนครบาล โดยในแต่ละ
นครบาลให้จัดต้ังเป็นองค์กรบริหารราชการที่ใช้อํานาจหน้าที่แทนกรุงเทพมหานครในเขตพ้ืนที่ที่
กําหนดเป็นเขตบริหารของนครบาลน้ันสําหรับในส่วนของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับประชาชน) มีการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ กรุงเทพมหานครและนครบาล โดยให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้แบ่งพ้ืนที่การ
บริหารออกเป็นนครบาล ในแต่ละนครบาลให้มีองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้อํานาจหน้าที่ใน
เขตพ้ืนที่ที่กําหนดเป็นเขตบริหารของนครบาลน้ัน 

เทศบาลนครปารีส 

------------------------------------------
-- 

  นายกเทศมนตรี               สภาเทศบาล 
( ื ั้   ) 

เทศบาลนครต่างๆ 

-------------------------------------------- 

  นายกเทศมนตรี                 สภาเทศบาล 
  (เลือกต้ัง – ตรง) 

เทศบาลกรุงลอดดอน 

นายกเทศมนตรีเทศบาล 
กรุงลอดดอน 
(เลือกตั้ง-ตรง) 

สภาเทศบาล 
กรุงลอดดอน 

เทศบาลนครลอดดอน 

Lord Mayor 
(เลือกต้ัง-อ้อม) 

สภาเทศบาล 

        เทศบาลนครต่าง ๆ  

นายกเทศมนตรี 
(เลือกต้ัง-อ้อม) 

สภาเทศบาล 
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การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ . . . . .(ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภา
ผู้แทนราษฎร) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับ
ประชาชน) ได้กําหนดให้โครงสร้างระดับบนมีกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เห็นได้ว่า มีการจัดโครงสร้างการปกครองให้กรุงเทพมหานครมีลักษณะ
เป็นนิติบุคคลทางมหาชน กรุงเทพมหานครจึงมีอํานาจหน้าที่ในจัดทําบริการสาธารณะซึ่งเป็นภารกิจ
ของกรุงเทพมหานครๆได้อย่างกว้างขวาง นอกจากน้ี โครงสร้างระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) กําหนดให้นครบาลมีฐานะเป็นองค์กรบริหาร
ราชการที่ใช้อํานาจหน้าที่แทนกรุงเทพมหานครแต่ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับประชาชน) ได้กําหนดให้นครบาลมีฐานะเป็นองค์กรบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยเห็นว่า การกําหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วน
ท้องถิ่น เป็นข้อดีของการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากทําให้การบริหารงาน
ต่างๆของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนเป็นหลัก สามารถท่ีจะจัดทําบริการสาธารณะได้อย่างเต็มที่ สามารถบริหารจัดการได้
อย่างมีอิสระ แต่เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างระดับล่างตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) ที่กําหนดให้
นครบาลเป็นองค์กรบริหารราชการซึ่งใช้อํานาจหน้าที่แทนกรุงเทพมหานคร ในประเด็นดังกล่าวผู้วิจัย
เห็นว่า การกําหนดให้นครบาลซึ่งจัดอยู่ในโครงสร้างระดับล่างมีฐานะเป็นองค์กรบริหารราชการที่ต้อง
รอการถ่ายโอนอํานาจมาจากกรุงเทพมหานครส่งผลให้การบริหารงานต่างๆของนครบาลเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ไม่มีอิสระในการดําเนินกิจการต่างๆเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของตนเอง ไม่มี
อํานาจการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆภายในนครบาลอย่างลําพัง เน่ืองจากต้องรอการตัดสินใจจาก
โครงสร้างระดับส่วนบนหรือกรุงเทพมหานครเพ่ือมอบให้นครบาลเป็นผู้กระทําแทน  

ในขณะเดียวกันแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ....(ฉบับประชาชน) ได้กําหนดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยกําหนดให้
นครบาลมีฐานะเป็นองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัดให้นครบาลเป็น
องค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้นครบาล
มีลักษณะที่เป็นอิสระจากกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครจะเข้ามาควบคุมแต่เฉพาะในเรื่อง
ของความชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารต่างๆ นครบาลสามารถที่จะ
จัดการได้โดยลําพัง เน่ืองจากนครบาลเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด หากมีอิสระใน
การตัดสินใจหรือวางแผนงานหรือนโยบายต่างๆภายในนครบาลของตนเองโดยมิต้องรอการมอบ
อํานาจจากกรุงเทพมานครหรือใช้อํานาจแทนกรุงเทพมหานครการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือการจัดทํา
บริการสาธารณะต่างๆภายในนครบาลก็สามารถท่ีจะดําเนินการได้อย่างรวดเร็วย่ิงขึ้น ดังน้ัน หากมี
การจัดโครงสร้างให้นครบาลเป็นองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอํานาจดําเนินกิจการต่างๆหรือ
จัดทําบริการสาธารณะได้เพียงลําพังก็จะส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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จากการจัดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีแนวความคิดการจัด
โครงสร้างที่เหมือนกันคือ มีการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 2 
ระดับได้แก่ โครงสร้างระดับบน และ โครงสร้างระดับล่าง โดยองค์ประกอบภายในของโครงสร้างของ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) และ องค์ประกอบภายในของโครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน  โดย
ผู้วิจัยวิเคราะห์ในส่วนโครงสร้างที่เหมือนกันและแตกต่างกันของแต่ละร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพ พ.ศ. .... เพ่ือให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสียของแต่ละแนวคิดดังต่อไปน้ี 

1)  โครงสร้างระดับบน 
แนวคิดในการจัดโครงสร้างระดับบนตามแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ทั้ง 2 ฉบับมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) โครงสร้างในระดับบนจะประกอบไปด้วยสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร  และสภาที่ปรึกษาด้านการบริหาร  เศรษฐกิจ  และสังคมของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ
ประชาชน) ได้มีการจัดโครงสร้างระดับบนประกอบไปด้วยสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถพิจารณาถึงโครงสร้างดังกลา่วได้ดังน้ี 

(1)  สภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(2)  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

(3)  สภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วน
ต่างๆ อย่างน้อยประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคประชาสังคมประกอบด้วย องค์กรภาคพลเมืองที่มี
วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ด้านสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ด้านการสาธารณสุข การศึกษา หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตัวแทนสภา
องค์กรชุมชนเขตตัวแทนกลุ่มอาชีพและวิชาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักเกณฑ์ วิธีการการได้มาซึ่ง
ตัวแทนสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

(4)  สภาที่ปรึกษาด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพ-
มหานคร ประกอบด้วยจํานวนสมาชิก 49 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม
บริหารหกคน กลุ่มเศรษฐกิจสิบหกคน กลุ่มสังคมสิบเจ็ดคน และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไปสิบคน 

จากแนวความคิดในการจัดโครงสร้างระดับบน เห็นได้ว่าโครงสร้าง
ระดับบน มีลักษณะที่เหมือนกับโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย
การปกครองท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกต้ังโดยตรงคือผู้ว่าราชการ
จังหวัดกรุงโตเกียว ฝ่ายนิติบัญญัติของมหานครโตเกียวได้แก่สภาเทศบาลกรุงโตเกียว ก็มาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเช่นเดียวกัน เมื่อนํามาเปรียบเทียบโครงสร้างระดับบนของกรุงเทพ-
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มหานคร มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยมาจากการเลือกต้ังโดยตรงและ
ลับของประชาชน และมีสภากรุงเทพมหานครทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนเช่นเดียวกัน 

สิ่งที่แตกต่างกับโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นในระดับมหานครของ
ต่างประเทศ คือ ในโครงสร้างระดับบน มีแนวความคิดที่จะนําสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจ
และสังคมของกรุงเทพมหานคร โดยทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการ
วางแผนพัฒนาเพ่ือการประกาศใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และในส่วนของสภาพลเมือง
กรุงเทพมหานครได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายต่างๆ โดยให้ประกอบตัวแทนภาคส่วน
ต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ก็เพ่ือเข้าไปมีบทบาทในการสะท้อนปัญหาหรือความคิดเห็นต่างๆให้ฝ่าย
บริหารได้รับรู้และร่วมจัดทํานโยบายหรือแผนการดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร เห็นได้จากอํานาจ
หน้าที่ของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 

2)  โครงสร้างระดับล่าง 
แนวคิดในการจัดโครงสร้างระดับล่างตามแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ทั้ง 2 ฉบับมีลักษณะที่แตกต่างกัน โดยร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) โครงสร้างในระดับล่างจะประกอบไปด้วยสภานครบาลและนายกนครบาล 
ส่วนร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ได้มีการ
จัดโครงสร้างระดับล่างประกอบไปด้วยสภานครบาล นายกนครบาล และสภาพลเมืองนครบาล ซึ่ง
สามารถพิจารณาถึงโครงสร้างดังกล่าวได้ดังน้ี 

(1)  สมาชิกนครบาล มาจากการเลือกต้ังของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน
เขตนครบาลน้ัน โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกต้ัง การ
ควบคุมการเลือกต้ัง และการร้องคัดค้านการเลือกต้ังสมาชิกสภานครบาล ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาล  

(2)  นายกนครบาล โดยมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงและลับจาก
ประชาชนในพ้ืนที่  

(3)  สภาพลเมืองนครบาล กําหนดให้มีที่มาเช่นเดียวกันกับสภา
พลเมืองกรุงเทพมหานคร โดยให้มีอํานาจหน้าที่เฉพาะในนครบาลน้ันๆ  

การจัดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคระดับล่าง หากเปรียบเทียบของ
ลักษณะของการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการในมหานครของต่างประเทศทั้ง 3 ประเทศกับ
การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการในมหานครของประเทศไทยแล้ว จะเห็นได้ว่า การจัด
โครงสร้างระดับล่างในต่างประเทศจะอยู่ในรูปแบบของเทศบาล มีนายกเทศบาล ทําหน้าที่เป็น
หัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยเทศบาลในระดับล่างของต่างประเทศนายกเทศบาลอาจจะมาจากการเลือกต้ัง
ทางอ้อม กล่าวคือให้สมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรงทําหน้าที่เลือก
นายกเทศบาลกันเอง และมีสภาเทศบาลต่างๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน และในบางประเทศนายกเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนในพ้ืนที่  
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สําหรับกรุงเทพมหานครมีการจัดโครงสร้างใหม่ โดยเปลี่ยนจากเขตเป็นนครบาลมี
การแบ่งนครบาลออกเป็นหลายๆนครบาล โดยในแต่ละนครบาลมีนายกนครบาลที่มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชนและมีสภานครบาล มีสมาชิกสภานครบาลมาจากการเลือกต้ังของประชาชน
เช่นเดียวกัน นอกจากน้ีในโครงสร้างระดับล่างก็จะมีสภาพลเมืองนครบาล โดยให้มีที่มาเช่นเดียวกัน
กับสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ทําหน้าที่บูรณาการร่วมกันระหว่างนายกนครบาลและสมาชิกสภา
นครบาล 

การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 2 ฉบับ ผู้วิจัยเห็นว่า การเสนอโครงสร้างการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร โดยการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือระดับบน และระดับล่าง สามารถทําให้
การบริหารราชการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยที่โครงสร้างระดับบนจะทําหน้าที่
ในการวางแผนและการให้บริการหลักในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร หน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร การให้บริการสาธารณะเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทั้งพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  เช่น ในเรื่องของการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า การจราจร สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ ใน
ส่วนโครงสร้างระดับล่างมีนครบาลหน้าที่หลักของนครบาลทําหน้าที่เป็นหน่วยบริหารท้องถิ่น โดย
ให้บริการแก่ประชาชน และปฏิบัติงานประจําท้องถิ่น โดยทั้งโครงสร้างทั้งระดับบนและโครงสร้าง
ระดับล่างมีความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากเมื่อโครงสร้างระดับบนมีการวางแผนการดําเนินงานต่างๆท่ีมา
จากฝ่ายบริหาร และสภาพลเมืองนครบาลซึ่งมีที่มาจากภาคส่วนต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมแล้ว โครงสร้าง
ในระดับล่างซึ่งทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่โครงสร้างระดับบนกําหนดไว้ โดยมีการ
พัฒนาพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของตนเองให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่โครงสร้างการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครในระดับบนได้กําหนดไว้ก็จะส่งผลให้ดําเนินการต่างๆอย่างมี
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น สําหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในส่วนของสํานักงานเขตเดิมเป็นนครบาล 
โดยมีนายกนครบาลที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรง 

โดยสรุป แนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) ซึ่งมีการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
ออกเป็น 2 ระดับ โดยโครงสร้างระดับบนประกอบไปด้วย สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
ส่วนโครงสร้างในระดับล่างประกอบไปด้วยสภานครบาล และ นายกนครบาล  ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
ออกเป็น 2 ระดับเช่นเดียวกัน แต่มีโครงสร้างภายในที่มีลักษณะแตกต่างกัน เพ่ือให้เห็นถึงโครงสร้าง
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) และตาม
ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) สามารถ
จัดโครงสรา้งดังกล่าวเป็นแผนภูมไิด้ดังน้ี 
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ภาพท่ี 5.4  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามร่างพระราชบัญญัติ  
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครอง 
ท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามร่างพระราชบัญญัติ 
               ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 

 

นครบาล 
-------------------------------------------- 

      สภานครบาล                                      นายกนครบาล 
     (เลอืกต้ัง – ตรง)                                 (เลอืกต้ัง – ตรง) 

 

 
กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

  สภากรุงเทพมหานคร                    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร             สภาที่ปรึกษาฯ 
    (เลอืกต้ัง- ตรง)                              (เลอืกต้ัง- ตรง)                    (สรรหาจากผู้เช่ียวชาญ) 
 
 

กรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภากรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภาที่ปรึกษา 
(สรรหาจากผู้เชี่ยวชาญ) 

นครบาล 

สภานครบาล 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

นายกนครบาล 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

 
กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

  สภากรุงเทพมหานคร                    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร             สภาที่ปรึกษาฯ 
    (เลอืกต้ัง- ตรง)                              (เลอืกต้ัง- ตรง)                    (สรรหาจากผู้เช่ียวชาญ) 
 
 

กรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภากรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
(ตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ) 

 
กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

  สภากรุงเทพมหานคร                    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร             สภาที่ปรึกษาฯ 
    (เลอืกต้ัง- ตรง)                              (เลอืกต้ัง- ตรง)                    (สรรหาจากผู้เช่ียวชาญ) 
 
 

นครบาล 

นายกนครบาล 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภานครบาล 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภาพลเมืองนครบาล 
(ตวัแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ) 
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5.1.4.2  การจัดต้ังสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองนครบาล 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ

ประชาชน) มีแนวคิดในการจัดต้ังสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
โดยสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครจะอยู่ในโครงสร้างระดับบน ในส่วนของสภาพลเมืองนครบาลจะอยู่
ในโครงสร้างระดับล่าง 

การจัดโครงสร้างตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ .ศ . . . . . (ฉบับประชาชน) เห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกําหนดสภาพลเมือง
กรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองนครบาลมีที่มาจากตัวแทนของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ อันได้แก่ 
ภาคประชาสังคมประกอบด้วยองค์กรภาคพลเมืองที่มีวัตถุประสงค์ด้วนการพัฒนาชุมชน การพัฒนา 
จากที่มาของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองนครบาล เพ่ือให้สามารถที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการต่างๆของกรุงเทพมหานครได้อย่างสมบูรณ์ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจหรือด้านการบริหารพ้ืนที่ต่างๆของกรุงเทพมหานคร  ในส่วนที่ของหลักเกณฑ์
และวีการได้มาของสภาพลเมืองน้ัน ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
.... (ฉบับประชาชน) ได้กําหนดให้เป็นไปตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนด ในการออก
ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เก่ียวข้องกับที่มาของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครออกเป็น
ข้อบัญญัติน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นสิ่งที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถท่ีจะกระทําได้เน่ืองจาก
ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครสามารถที่จะเสนอได้โดยฝ่ายบริหารและได้รับความเห็นชอบจากฝ่าย
นิติบัญญัติจึงจะสามารถที่จะประกาศใช้ได้ ดังน้ันเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นถึงความสําคัญ
และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานครในแต่ละเขต ก็สามารถที่จะกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวของกับที่มาและอํานาจ
หน้าที่ของสภาพลเมืองขึ้นก็ย่อมได้ 

ผู้วิจัยเห็นว่า ข้อดีของการมีสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ทําให้ประชาชนจากภาค
ส่วนต่างๆท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มในการวางแผน ได้
สะท้อนถึงปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง หรือในกรณีที่ฝ่ายบริหารจะดําเนิน
โครงการต่างๆ สภาพลเมืองกรุงเทพมหานครอาจจะเสนอแนะแนวทางในการดําเนินนโยบายต่างๆที่
สอดคล้องกับวิถี ชุมชนของประชาชนในกรุงเทพมหานครได้ดีย่ิงขึ้น เ น่ืองจากสภาพลเมือง
กรุงเทพมหานครมีที่มาจากประชาชนที่แท้จริงในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครทําให้ทราบถึงวิถีชีวิตการ
ดําเนินชีวิต ทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงมากกว่าฝ่ายบริหาร ดังน้ัน 
ก่อนที่ฝ่ายบริหารจะขับเคล่ือนนโยบาย หรือจัดทําบริการสาธารณะต่างๆขนาดใหญ่ หากมีสภา
พลเมืองกรุงเทพมหานครเป็นอีกหน่ึงโครงสร้างของกรุงเทพมหานครในระดับบนแล้วก็จะส่งผลดีต่อ
ฝ่ายบริหารที่จะดําเนินการต่างๆเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แต่หากพิจาณาอีกมุมมอง
หน่ึงข้อเสียของการท่ีนําเอาสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างระดับบน 
โดยทําหน้าที่ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นผู้บริหาร โดยหาก
พิจารณาถึงหลักการในการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบใหม่แล้ว
ต้องการที่จะให้โครงสร้างระดับบนทําหน้าที่ในการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในระดับที่เป็นภาพ
เชิงกว้าง ไม่ได้แก้ปัญหาเจาะจงเฉพาะพ้ืนที่ ดังน้ันหากมีการนําเอาสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครเข้า
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ไปเป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างระดับบน ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าอาจจะทําให้การวางแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครหรือการจัดทํานโยบายต่างๆท่ีกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ต้องจัดเองโดยหน้าที่ดังกล่าว
น้ันไม่สามารถที่จะถ่ายโอนไปให้นครบาลจัดทําได้ อาจจะทําให้การบริหารงานและการผลักดัน
นโยบายเร่งด่วนต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้าได้ 

นอกจากน้ีหากจะพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่ของสภาพลเมืองแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า การมี
ส่วนร่วมของสภาพลเมืองในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครน้ัน สามารถที่จะแบ่งอํานาจหน้าที่
ออกเป็น 3 ประการด้วยกัน อันได้แก่ ประการแรก สภาพลเมืองทําหน้าในการเสนอแผนพัฒนาต่างๆ
ของกรุงเทพมหานคร ประการที่สองคือสภาพลเมืองทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานต่างๆของ
ฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครตามที่ได้วางไว้หรือไม่ ประการสุดท้ายสภา
พลเมืองก็จะต้องทําหน้าที่เช่ือมต่อความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกรุงเทพมหานคร ให้มีสิทธิหรือมีส่วน
ร่วมในการรับรู้ถึงการดําเนินนโยบายต่างๆของกรุงเทพมหานคร 

กล่าวโดยสรุป จากการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่
ต้องการให้นําสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครไปมีส่วนร่วมในการดําเนินการวางแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ในส่วนที่เป็นข้อดีน้ันการวางแผนเนินการต่างๆ
อาจจะได้รบัฟังความคิดเห็นจากตัวแทนซึ่งเป็นภาคประชาชนท่ีแท้จริง ซึ่งภาคประชาชนเหล่าน้ันล้วน
แล้วแต่เป็นผู้ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินโยบายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 
ดังน้ันหากโครงสร้างในระดับบนของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ในการดําเนินกิจการต่างๆในภาพรวม 
สามารถที่จะรับฟังเสียงสะท้อนของภาคประชาชนที่มาจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆได้อย่างครบถ้วน
แล้วปัญหาต่างๆในการดําเนินนโยบายก็อาจจะลดน้อยลงเหตุก็เพราะก่อนที่จะมีการดําเนินการได้มี
การรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหาต่างๆ อย่างทั่วถึงแล้ว ส่วนในเร่ืองข้อเสียน้ันอาจจะส่งผลให้
โครงสร้างดังกล่าวของกรุงเทพมหานครในระดับบน อาจจะดําเนินกิจการต่างๆได้อย่างยากลําบากขึ้น 
เพราะว่าเมื่อจะวางแผนดําเนินโครงการใดๆ ต้องให้สภาพลเมืองกรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนทุกๆครั้ง ส่งผลให้การดําเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้
อย่างรวดเร็ว 

ในส่วนของโครงสร้างการบริหารราชการในระดับล่าง ตามร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ที่กําหนดให้มีสภาพลเมืองนคร
บาล เข้าไปทําหน้าที่ร่วมกันกับนายกนครบาล และสภานครบาลน้ัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เน่ืองจาก
นครบาลเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและต้องทําหน้าที่ให้บริการและต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด ดังน้ันหากโครงสร้างการบริหารราชการมีช่องทางท่ี
เปิดโอกาสให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ตามท่ีร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) กําหนดไว้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินงาน 
หรือ วางแผนในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในนครบาลของตนเองแล้วก็ย่อมที่จะส่งผล
ให้การพัฒนานครบาลน้ันเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและส่งผลให้ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานอันเก่าแก่ในการ
พัฒนามีความเข้มแข็ง เน่ืองจากหน้าที่ต่างๆของสภาพลเมืองนครบาลมีประโยชน์ต่อนครบาลอย่างย่ิง 
เช่น การเสนอแนะปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอันเก่ียวกับ
การจัดทําบริการสาธารณะ จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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ของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร หรือ
นครบาล เป็นต้น เห็นได้ว่า หากมีการจัดต้ังสภาพลเมืองนครบาลเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงสร้างการ
บริหารงานของนครบาล โดยเสมือนหน่ึงให้เป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน เน่ืองจากที่มาของสภา
พลเมืองนครบาลก็มาจากสภาองค์กรชุมชนด้วย โดยในปัจจุบันประชาชนในแต่ละเขตมีการต่ืนตัวใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองให้มีความเข้มแข้งกันมากขึ้น จึงมีการรวมตัวหรือ
รวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสภาองค์กรชุมชนเพ่ือทําหน้าที่พัฒนาชุมชนของตนเอง ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 นอกจากน้ียังมีผู้ทรงคุณวุฒิก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการออกความคิดเห็นอาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์การในการพัฒนาพ้ืนที่ หรือผู้
ทรงคุณวุฒเชิงวิชาการก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงสร้างดังกล่าวได้ด้วย เห็นได้ว่า หากมี
การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยการนําเอาสภาพลเมืองนครบาลเข้าไป
ทําหน้าที่ในนครบาลก็จะส่งผลให้การดําเนินนโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ต้องดําเนินการให้
สอดคล้องกับกรุงเทพมหานครในโครงสร้างระดับบน หรือ นโยบายที่นครบาลคิดริเริ่มที่จะจัดทําขึ้น
เองก็สามารถที่จะดําเนินไปอย่างเกิดประโยชน์และคุ้มค่า 

5.1.4.3  การเลือกต้ังนายกนครบาล  
แนวคิดของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ทั้ง 

2 ฉบับ ได้กําหนดให้นายกนครบาล มาจากการเลือกต้ังของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตนครบาลน้ัน 
โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยอํานาจหน้าที่ของนายกนครบาล คือกําหนด
นโยบายและจัดทําแผนพัฒนานครบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของนครบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ นโยบายและแผนพัฒนานครบาล รวมท้ังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติราชการในนครบาลน้ัน ๆ แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกนคร
บาล เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการรองนายกนครบาล และที่ปรึกษานายกนครบาล วาง
ระเบียบเพ่ือให้การบริหารกิจการของนครบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยระเบียบดังกล่าวต้องไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  หรือตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของนายก
นครบาล 

การกําหนดให้มีนายกนครบาลมีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน เดิมจะมี
ผู้อํานวยการเขตทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครภายในเขต มีฐานะเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างในระดับล่างแล้ว นายกนครบาลมา
จากการเลือกต้ังของประชาชน มีวาระการดํารงตําแหน่ง ไม่มีฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
เจตนารมณ์ดังกล่าวเพ่ือ ต้องการให้บุคคลในพ้ืนที่เข้ามาบริหารพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือที่จะทราบปัญหา
ต่างๆของประชาชนในท้องถิ่นตนเองได้ดีที่สุด หากได้รับการแต่งต้ังเป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 แล้วก็จะส่งผลเสียคือ เมื่อสภาเขตมาจากการ
เลือกต้ังของประชาชน ได้นําเสนอสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขต่อผู้อํานวยการเขต ก็ไม่ได้รับ
การสนใจเท่าที่ควรเน่ืองจากผู้อํานวยการเขตไม่มีวาระการดํารงตําแหน่ง ไม่ได้รับการเลือกต้ังจาก
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ประชาชน จึงไม่ต้องสนใจในเร่ืองการพัฒนาพื้นที่หรือตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่
สมาชิกสภาเขตซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน เข้ามาทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ
ประชาชน ก็ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ของตนเองมากท่ีสุด เพ่ือให้ได้รับการ
ไว้วางใจจากประชาชนในสมัยถัดไป ดังน้ันเห็นได้ว่า ในปัจจุบันแม้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กําหนดอํานาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตให้มีการบูรณาการ
ร่วมกันกับผู้อํานวยการเขต แต่ในทางปฏิบัติแล้วทั้งผู้อํานวยการเขตและสมาชิกสภาเขตกลับไม่มีการ
ประสานงานกันตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กําหนดไว้ 

นอกจากน้ี เมื่อกําหนดให้นายกนครบาลมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน
แล้ว จึงมีการจัดส่วนราชการของนครบาลตามแนวคิดของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ทั้ง 2 ฉบับ โดยการกําหนดให้มีสํานักงานปลัดนครบาล หากเปรียบเทียบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แล้ว จะมีผู้อํานวยการเขตซึ่ง
มีฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาช้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ เมื่อได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารใหม่มีการยกเลิกการบริหารในส่วนของสํานักงานเขต โดย
ให้มีนายกนครบาลเข้ามาทําหน้าที่แทนผู้อํานวยการเขต ดังน้ันจึงกําหนดให้มีสํานักงานปลัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดนครบาลเข้ามารับผิดชอบเป็นผู้บังคับบัญชาแทนที่ผู้อํานวยการเขตตาม
โครงสร้างการบริหารเดิมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
การที่กําหนดให้มีสํานักงานปลัดนครบาลทําหน้าที่รับผิดชอบราชการประจําของนครบาลน้ัน ผู้วิจัย
เห็นว่า เดิมหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้อํานวยเขตเป็นผู้รับผิดชอบทั้งงานราชการประจําและทํา
หน้าที่เป็นผู้บริหารภายในเขตของตนเองและสนองนโยบายต่างๆที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทํา
ขึ้น แต่เมื่อมีการจัดโครงสร้างใหม่บทบาทของผู้อํานวยการเขตหมดสิ้นไป โดยมีการจัดให้มีสํานักงาน
ปลัดนครบาลเข้ามาทําหน้าที่แทนผู้อํานวยการเขต ผู้วิจัยเห็นว่า ส่งผลดีต่อการบริหารงานภายในนคร
บาลเนื่องจากเป็นการแยกอํานาจหน้าที่ของปลัดนครบาลและนายกนครบาลเป็นอิสระออกจากการ 
เน่ืองจากปลัดนครบาลมีฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญก็ต้องทําหน้าที่บังคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วยกันและทําหน้าที่บริหารงานบริการประชาชนที่มาติดต่อนครบาล ใน
ส่วนที่เป็นหน้าที่ของนายกนครบาลก็มีหน้าที่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ หรือการพัฒนาพ้ืนที่
นครบาลให้มีความเจริญตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

 
5.2  ปัญหาการบริหารงานของกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญัติระเบยีบบริหาร 
       ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  

 
เน่ืองจากการบริหารงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.

2528 เป็นการกําหนดให้กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทําหน้าที่ในการดําเนินการ
บริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้อย่างทั่วถึง ดังน้ันการที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา89 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครไว้ด้วยกัน 28 ประการ ทําให้กรุงเทพมหานครต้องแบกรับภาระที่จะต้องขับเคลื่อน
กระบวนการทําหน้าที่ต่างให้บรรลุผลและประสบความสําเร็จตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กําหนดไว้  
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เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได้กําหนดอํานาจ
หน้าที่ของกรุงเทพมหานครไว้มากมายหลายประการด้วยกัน ก็จะส่งผลให้การดําเนินการบริการต่างๆ
เกิดปัญหาและไม่ตอบสนองต่อพ้ืนที่การบริการที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดย
ปัญหาการบริหารงานของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 สามารถพิจารณาได้ดังน้ี 

 
5.2.1  ปัญหาการบริหารงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ตอบสนองความ 
         ต้องการของประชาชน 
โครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร เป็นระบบท่ีมีหน่วยการปกครองเดียว ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 หมวด 2 มาตรา 9 ได้กําหนดให้
การบริหารกรุง เทพมหานคร  ประกอบไปด้วย  สภากรุง เทพมหานคร  และ  ผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

สภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกต้ังจากประชาชน และสภากรุงเทพมหานครจะมี
ประธานสภากรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งมาจากการเลือกภายในกันเองระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
รองประธานสภากรุงเทพมหานครอีกไม่เกิน 2 คน มีการดํารงตําแหน่งได้วาระละ 2 ปี โดยหน้าที่ของ
สภากรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่ประชุมของกรุงเทพมหานครเก่ียวกับกิจการที่กฎหมายกําหนดให้
ได้รับความเห็นชอบจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตราข้อบัญญัติ
เก่ียวกับจรรยาบรรณของสมาขิกสภากรุงเทพมหานคร การควบคุมการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
โดยการต้ังกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ีสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดสามารถเข้าช่ือกันเสนอญัตติ
อภิปรายเร่ืองทั่วไป เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานกรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งประชาชนเป็นผู้ลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังโดยตรงและลับ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
กําหนดอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กําหนดนโยบายและบริหารราช
กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
แต่งต้ังและถอดถอนรองผู้ว่าราชการจังหวัด บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย วางระเบียบเพ่ือปรับปรุงงานของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียังมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และกฎหมายอ่ืนๆ 

นอกจากอํานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ยังได้กําหนดหน้าที่ของกรุงเทพมหานครไว้โดยเฉพาะในมาตรา 
89 ซึ่งมีหน้าที่ถึง 27 ประการด้วยกัน โดยสามารถจําแนกได้คือ หน้าที่เก่ียวกับด้านการจราจร หน้าที่
เก่ียวกับด้านสุขภาพ หน้าที่เก่ียวกับด้านการศึกษา หน้าที่เก่ียวกับด้านการสิ่งแวดล้อม 

เห็นได้ว่า จากโครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดังกล่าวถือว่า เป็นโครงสร้างที่ซ้ําซ้อนกับราชการ
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ส่วนกลาง โดยส่วนใหญ่หน้าที่ของกรุงเทพมหานครท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กําหนดไว้ ก็เป็นหน้าที่ของราชการส่วนกลางที่ต้องจัดให้มีขึ้นอยู่แล้ว ทํา
ให้ภาระงานของกรุงเทพมหานครบางส่วนก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างรัฐบาล โดยเฉพาะในกรณี
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากตัวแทนของพรรคการเมืองที่มิใช่เป็นฝ่ายรัฐบาลแล้ว การ
ประสานงานต่างๆระหว่างราชการส่วนกลางกับกรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างที่จะลําบาก และมีความ
ยุ่งยาก เน่ืองจากฝ่ายตรงข้ามเกรงกลัวหรือหวาดระแวงว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสร้างผลงานได้
เพ่ิมขึ้นอาจจะส่งผลในแง่ลบให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงได้ เช่นในปัจจุบัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจาก
ตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ แต่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐบาลมาจากพรรค
เพื่อไทย ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลให้ความสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครกับส่วนกลางน้ันเป็นไปอย่าง
ยากลําบาก นอกจากน้ี จากโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในปัจจุบันพบว่าการทําหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร
ได้เปลี่ยนสภาพไปกลายเป็นสภาที่ใช้ในการต่อรองงบประมาณ สภากรุงเทพมิได้ทําหน้าที่เป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติที่แท้จริง เหมือนอยู่ภายใต้การควบคุมฝ่ายบริหาร ไม่มีการเปิดอภิปรายเพ่ือสอบถามข้อสงสัย
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ส่งผลให้การดําเนินงานต่างๆของฝ่ายบริหารขาด
การถ่วงดุลจากฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครที่
ต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภากรุงเทพมหานคร ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของฝ่าย
บริหารว่ามีการทุจริตหรือมีลักษณะที่ไม่มีความโปร่งใส เช่น ในกรณีของการดําเนินโครงการต่างๆของ
กรุงเทพมหานครที่อาจส่อไปในแนวทางการทุจริต ซึ่งหากพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้กําหนดให้สภากรุงเทพมหานคร สามารถท่ีจะขอเปิด
อภิปรายเพื่อต้ังกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเร่ืองดังกล่าวได้ แต่ปัจจุบันกลับพบว่าการ
ทําหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครทําหน้าที่แต่เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง
กับงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ 

ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การที่โครงสร้างกรุงเทพมหานครมีการจัดระบบการบริหารราชการที่มี
หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นระดับเดียว มีจุดเด่นตรงที่สามารถรวบรวมอํานาจทั้งหมดในการบริหาร
ไว้ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การดําเนินการบริการสาธารณะต่างๆให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่าง
ประหยัด โดยการจัดการบริการสาธารณะที่เหมือนกันทั่วทั้งพ้ืนที่จึงส่งผลในทางอ้อมคือลดความ
เหลื่อมล้ําในแต่ละพ้ืนที่ได้อีกด้วย แต่ข้อเสียคือผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องรับภาระการ
บริหารงานทุกๆเรื่องไว้ที่ตนเอง นโยบายต่างๆก็ต้องมีการคิดริเริ่มโดยตนเอง เมื่อมีการจัดทําบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่แล้ว อาจจะไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในอีกพ้ืนที่ได้ อีก
ทั้งในส่วนของนโยบายต่างๆท่ีฝ่ายผู้บริหารสร้างขึ้นน้ันเป็นนโยบายประชานิยมเพ่ือเรียกคะแนนเสียง
ให้ประชาชนเข้ามาเลือกต้ัง เมื่อเข้ามารับทําหน้าที่เป็นผู้บริหารแล้วนโยบายต่างๆท่ีให้ไว้กับประชาชน
ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่เคยให้ไว้ 

  
5.2.2  แนวคดิการแก้ไขการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ตามร่างพระราชบัญญัติ 
         ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
เน่ืองจากการบริหารงานของกรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหารไม่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ดังน้ันจึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงในเรื่องของการบริหารงานของกรุงเทพมหานครโดย
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มีการจัดต้ังสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานครขึ้นมาทําหน้าที่เป็น
สภาที่ปรึกษาการบริหารงานต่างๆของผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การกําหนดให้พลเมือง
กรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการบริหารกิจการท้องถิ่นต่างๆตามที่ฝ่ายบริหารกําหนดไว้ 
นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครให้ทําหน้าที่เสมือนหน่ึงว่าเป็นแบบแผน
ให้นครบาลสามารถนําไปปฏิบัติตาม โดยสามารถอธิบายได้ดังน้ี 

5.2.2.1 การจัดต้ังสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมของ 
          กรุงเทพมหานคร  
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับ

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) ได้กําหนดให้กรุงเทพมหานครมีสภาที่ปรึกษา
การบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยจํานวนสมาชิก 49 คน ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริหารจํานวนหกคน กลุ่มเศรษฐกิจจํานวนสิบหก
คน กลุ่มสังคมจํานวนสิบเจ็ดคน และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วไปจํานวนสิบคน โดยกําหนดให้มีการจัดต้ังสภาที่
ปรึกษา ทําหน้าที่เสมือนหนึ่งว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีที่มาจากการสรรหา
น้ัน ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดต้ังสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมของกรุงเทพมหานคร ให้
มาทําหน้าที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครน้ันถือว่าเป็นข้อดีต่อการบริหารงานของ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการมีที่มาจากหลายภาคส่วนก็จะต้องมีการสรรหาบุคคลซึ่งมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเข้ามาทําหน้าที่ให้ความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ดําเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เช่น ในการจัดทําแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครก็
จะต้องมีการจัดทําแผนดําเนินงานของกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครให้มี
ความเจริญในทุกๆด้าน ดังน้ัน จึงต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญในแต่ละเรื่องเข้ามาช่วยทําหน้าที่ในการให้
ความเห็นหรือข้อเสนอในการวางแผนหรือวางนโยบายส่งผลให้แผนการดําเนินการต่างๆ หรือ 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่ประกาศใช้สามารถบรรลุผลและตอบสนองความต้องการในแต่ละพ้ืนที่
ได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น นอกจากน้ี การกําหนดให้สภาที่ปรึกษาทําหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขในการบริการแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการให้สภาที่ปรึกษาทําหน้าที่สะท้อนปัญหาต่างๆท่ีเกิด
ขึ้นกับประชาชนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนก็จะส่งผลให้การดําเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากหากพิจารณาจาก
อํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครประกอบกับอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วจะ
เห็นได้ว่าอํานาจดังกล่าวมีหลายประการด้วยกัน หากต้องรอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับทราบ
ถึงสภาพปัญหาหรือความต้องการของประชาชนด้วยตนเองแล้วก็จะทําให้ปัญหาต่างๆ อาจจะได้รับ
การแก้ไขอย่างล่าช้าหรือจากปัญหาเล็กๆที่รอคอยการแก้ไขก็อาจจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวอาจจะ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ 

นอกจากน้ี ในส่วนของอํานาจหน้าที่ที่ กําหนดให้สภาที่ปรึกษามีอํานาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ประกอบสมาชิกหรือบุคคลใดๆเพ่ือทําการศึกษาหรือ
ดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงของสภาที่ปรึกษา ผู้วิจัยเห็นว่า การให้อํานาจสภาท่ีปรึกษาในการ
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แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาทําหน้าที่ เรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ส่งผลให้เมื่อผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร มีแนวความคิดที่จะดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงขึ้น ก็อาจจะมอบหมายให้สภาท่ี
ปรึกษาทําหน้าที่ในการพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสีย หรือผลกระทบต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าว
ก่อนที่ลงมือดําเนินการ เมื่อสภาที่ปรึกษาได้รับเรื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วมีอํานาจ
หน้าที่ที่จะแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาทําหน้าที่พิจารณาเร่ืองใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ โดยคณะกรรรม
การดังกล่าวกฎหมายได้เปิดช่องให้สภาที่ปรึกษามีอิสระที่จะแต่งต้ัง ดังน้ันการแต่งต้ังดังกล่าวสภาที่
ปรึกษาอาจจะแต่งต้ังบุคคลผู้มีความรู้ตามหลักวิชาการ หรือมีความรู้ความเช่ียวชาญจากประสบการณ์
เข้ามาร่วมพิจารณาเป็นคณะกรรรมการโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเสนอ
ความเห็นดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทําให้เรื่องหรือแผนงานดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์
ถึงข้อดีหรือข้อเสียได้อย่างแท้จริง เมื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ส่งผลให้ย่นระยะเวลาการ
ทาํงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยเน่ืองจากได้มีการศึกษาวิเคราะห์จากคณะกรรมการ
ทีส่ภาที่ปรึกษาแต่งต้ังขึ้นแล้ว 

ในส่วนของที่มาของสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของ
กรุงเทพมหานครน้ัน ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า เมื่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) กําหนดให้
ที่มาของสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร มาจากการสรร
หาจากบุคคลผู้ที่มีความเช่ียวชาญต่างๆเข้ามาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
น้ัน ดังน้ันสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานครควรที่จะอยู่ใน
รูปแบบของคณะกรรมการทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานครจึงน่าจะ
เหมาะสมกว่า เน่ืองจากการสรรหาผู้เช่ียวชาญน้ันต้องการความอิสระในการทําหน้าที่ ไม่ตกอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของบุคคลใด การทําหน้าที่ต่างๆจะต้องมีความอิสระ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับสภาที่
ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร ตามร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภา
ผู้แทนราษฎร)แล้ว หากต้องการให้สภาที่ปรึกษาดังกล่าวมีความอิสระ มาจากการสรรหาก็ควรที่จะ
จัดต้ังให้อยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการ เห็นได้ว่าหากเจตนารมณ์ที่แท้จริงของร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภา
ผู้แทนราษฎร) ฉบับดังกล่าวต้องการให้สภาที่ปรึกษาทําหน้าที่อย่างอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของฝ่ายบริหาร ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะจัดต้ังในรูปแบบของคณะกรรมการด้านการบริหาร 
เศรษฐกิจ และสังคม เข้ามาทําหน้าที่วิเคราะห์แผนงานต่างๆท่ีกรุงเทพมหานครจัดทําขึ้นก็สามารถที่
จะกระทําได้ หรือหากเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) ต้องการให้สภาที่ปรึกษาทํา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฉพาะด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาด้านการ
บริหาร ที่ปรึกษาด้านการเศรษฐกิจ หรือที่ปรึกษาด้านสังคม ก็ควรที่จะกําหนดให้มีที่มาจากการ
แต่งต้ังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเพ่ือทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเฉพาะด้านให้กับผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร แต่ในความเห็นของผู้วิจัยเห็นว่าเมื่อต้องการกําหนดหน้าที่ของสภาที่ปรึกษา
ให้ทําหน้าที่ให้การความเห็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานครก่อนที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะ
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ประกาศใช้ ให้คําแนะนําต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขในการบริการ
แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ให้คําปรึกษาตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ร้องขอ แต่งต้ังคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางานที่ประกอบสมาชิกหรือบุคคลใดๆเพ่ือ
ทําการศึกษาหรือดําเนินกิจการอย่างใดอย่างหน่ึงของสภาท่ีปรึกษา นอกจากนี้สภาท่ีปรึกษายังมี
หน้าที่อ่ืนๆตามที่กฎหมายหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนด ซึ่งการทําหน้าที่ลักษณะดังกล่าว
ล้วนแล้วแต่ส่งกระทบต่อประชาชนทั้งสิ้น แม้ว่าสภาที่ปรึกษาจะไม่ใช่ผู้ที่ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
โดยตรง แต่ก่อนที่นโยบายดังกล่าวจะนําไปใช้โดยส่งผลกระทบต่อประชาชนต้องผ่านการให้ความเห็น
จากสภาที่ปรึกษาทั้งสิ้น ดังน้ันในความเห็นของผู้วิจัยแล้วสภาที่ปรึกษาควรที่จะมีความอิสระในการทํา
หน้าที่ ในการให้ความเห็น  หรือเสนอแนะแนวทางต่างๆท่ีจะนําไปปรับใช้ กับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ส่งมาให้พิจารณา เน่ืองจากสภาที่ปรึกษาสามารถที่
จะให้ความเห็นดังกล่าวได้อย่างเสรี ปราศจากการครอบงําของฝ่ายบริหาร ซึ่งหากให้ฝ่ายบริหาร
แต่งต้ังขึ้นทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วการทําหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาก็จะขาดความอิสระไปได้ 
นอกจากน้ีสภาที่ปรึกษาที่มีที่มาจากการสรรหายังเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการวางแผนการดําเนินงานใน
ภาพรวมที่จะส่งผลกระทบในเชิงพ้ืนที่ทั่วทั้งพ้ืนที่ หรือในกรณีที่สภาที่ปรึกษามีอํานาจอิสระในการให้
ความเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงานต่างๆที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน้ีผู้วิจัยเห็นว่า ควรที่จะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความอิสระใน
การที่เสนอความเห็น หรือให้ข้อช้ีแนะแนวทางต่างๆ โดยหากให้ที่มาสภาที่ปรึกษามาจากการแต่งต้ัง
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วในบางครั้งอาจจะไม่สามารถที่จะออกความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะปัญหาต่างๆได้อย่างเสรีได้ เน่ืองจากเกรงกลัวอํานาจของฝ่ายบริหาร นอกจากน้ีแล้วอาจจะ
มีการแต่งต้ังตามความต้องการของฝ่ายบริหารเองเพ่ือให้สามารถควบคุมการทํางานของสภาที่ปรึกษา
ให้อยู่ภายใต้ของฝ่ายบริหารได้ และข้อดีของการให้มีที่มาจากการสรรหานอกจากจะเป็นหลักประกัน
การทําหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาที่มีความอิสระแล้ว ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็มีส่วน
ร่วมด้วยเน่ืองจากการสรรหาจากตัวแทนผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ ประชาชนมีสิทธิที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอผู้แทนที่เข้ามาทําหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาได้อีกด้วยและเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสภาที่
ปรึกษา ดังน้ันการจัดต้ังสภาที่ปรึกษาดังกล่าวควรท่ีจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการจึงจะเหมาะสม
มากกว่า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศเห็นได้จากประเทศฝร่ังเศสมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยประกอบด้วยกรรมการ 4 ประเภท คือ ตัวแทนของวิสาหกิจ
และผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ ตัวแทนของสหภาพแรงงาน ตัวแทนขององค์กรที่มีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมของแคว้นและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในรัฐ ซึ่งจากประเทศฝร่ังเศสก็จะเห็นได้ว่า
ที่มาของคณะกรรมการต่างๆเหล่าน้ันก็มาจากภาคประชาชนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการท้องถิ่น ดังน้ันหากเปรียบเทียบโครงสร้างของกรุงเทพมหานครตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ . .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภา
ผู้แทนราษฎร) กรุงเทพมหานครอาจจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการ
ทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดถึงรายละเอียดเก่ียวกับ
ที่มาโดยกําหนดให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการด้านต่างๆด้วย 
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นอกจากน้ีในการทําหน้าที่ของคณะกรรมการทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของ
กรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครอาจจะกําหนดถึงหน้าที่เฉพาะด้านของแต่ละ
คณะกรรมการเอาไว้โดยชัดเจน เช่นคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ อาจจะกําหนดให้ทําหน้าที่ในเรื่อง
ของการวางแฟนดําเนินงานด้านการลงทุนต่างๆของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการด้านสังคมอาจจะ
ทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครเสนอแนะแนวทางต่างๆ
ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ซึ่งการที่กําหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะ
ด้านจะทําให้มกีารแบ่งหน้าที่การทํางานของคณะกรรมการแต่ละด้านอย่างชัดเจน ส่งผลให้การทํางาน
ต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโดยประการสําคัญคือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นส่วน
หน่ึงในคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 

5.2.2.2  การมีส่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
แนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครร่าง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) ได้มีการกําหนดใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานครเอาไว้โดยเฉพาะ โดยกําหนดให้
พลเมืองของกรุงเทพมหานครมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของกรุงเทพมหานครและนครบาล 
โดยให้กรุงเทพมหานครและนครบาลมีหน้าที่ให้มีวิธีการท่ีให้พลเมืองมีส่วนร่วมตามวรรคหน่ึงโดยทํา
เป็นประกาศปิดไว้ ณ ที่ทําการของกรุงเทพมหานคร นครบาล โดยการจัดให้พลเมืองมีส่วนร่วมอย่าง
น้อยเมื่อกรุงเทพมหานครและนครบาลจะดําเนินการในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครหรือนครบาล การจัดทํางบประมาณ การประชุมสภากรุงเทพมหานครหรือสภานคร
บาลการกําหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับการประเมินภาษี การที่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....(ฉบับประชาชน) ได้กําหนดส่วนที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองไว้โดยเฉพาะน้ัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นจุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวที่มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานครเพราะว่านอกจากจะกําหนด
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองนครบาลผ่านทางโครงสร้าง
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแล้ว ยังกําหนดให้พลเมืองโดยท่ัวไปของกรุงเทพมหานครมี
โอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของตนเองผ่านรูปแบบการมีส่วนร่วมต่างๆท่ีฝ่าย
บริหารจัดให้มีขึ้น ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องมีผลผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งการกําหนดให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการน้ันมีการกําหนดในเรื่องที่มี
ความสําคัญและส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสิ้น อันได้แก่ การจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
หรือนครบาล การจัดทํางบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายก็ดี หรือการเรียกเก็บเงิน
ภาษีต่างๆก็ดี การประชุมสภากรุงเทพมหานครหรือการประชุม สภานครบาล การกําหนดหลักเกณฑ์
ทัว่ไปเก่ียวกับการประเมินภาษี  ดังน้ันเมื่อกรุงเทพมหานครหรือนครบาล ได้มีการจัดให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการทํางานในบางส่วนแล้วก็จะส่งผลดีต่อการบริหารงานที่สามารถดําเนินการ
และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุด ซึ่งรูปแบบและวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ขึ้นอยู่
กับเรื่องที่จะให้ประขาขนเข้าไปมีส่วนร่วมว่ามีเน้ือหาหรือผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด 
เช่นในเรื่องของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากเป็นการวางแผนดําเนินงานและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานคร
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ดําเนินไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่วางไว้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจจะใช้วิธีการลง
ประชามติของพลเมืองกรุงเทพมหานครก็ได้ หรืออาจจะมีการเปิดโอกาสให้พลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสารสนเทศก็ได้ ซึ่งแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องทางใดเพ่ือให้สามารถรับรู้ถึงผลดี
หรือผลเสียต่างๆ แล้วนําข้อคิดเห็นต่างๆเหล่าน้ันมาปรับแก้ เพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน
ให้มากที่สุดก็จะส่งผลดีในภาพเชิงกว้างของการบริหารงานในลําดับต่อไป 

5.2.2.3  การปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจัยเห็นว่า การกําหนดให้กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในโครงสร้างระดับบนมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนมากมายหลายประการด้วยกัน อาจจะส่งผลให้การดําเนินกิจการ 
หรือ การวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้อง
รับภาระที่เพ่ิมขึ้น นอกจากภาระหน้าที่ของการทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วยังต้องรับภาระ
หน้าที่ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่างๆให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครไปพร้อมๆกันอีกด้วย นอกจากน้ีหากพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
แล้วเห็นได้ว่าอํานาจหน้าที่บางประการท่ีกําหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดําเนินการน้ันมีหน่วยงาน
ของราชการส่วนกลางเป็นผู้ ดําเนินการรับผิดชอบอยู่แล้ว อาจจะส่งผลให้การทํางานของ
กรุงเทพมหานครมีความซ้ําซ้อนกับราชการส่วนกลางได้ 

ในส่วนของการกําหนดให้นครบาลมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครน้ัน 
ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อต้องการจัดโครงสร้างออกเป็นนครบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และส่งผลให้โครงสร้างการบริหารสามารถที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะ
จําแนกหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจนว่า หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองใดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และ
หน้าที่ใดมีนครบาลเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งน้ีหากมีการกําหนดอํานาจหน้าที่ได้อย่างชัดเจนก็จะส่งผลให้
กรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะดําเนินการในส่วนที่กรุงเทพมหานครมีหน้าที่รับผิดชอบ ในส่วนของ
นครบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องขับเคลื่อนหรือจัดทําบริหารสาธารณะต่างๆท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
นครบาล ซึ่งการจําแนกหน้าที่ต่างๆน้ัน อาจจะมีการกําหนดในส่วนของหน้าที่ของกรุงเทพมหานครใน
การจัดทําบริการสาธารณะในมิติที่เป็นภาพรวมหรือหน้าที่ที่ต้องกระทําทั่วทั้งพ้ืนที่การปกครองของ
กรุงเทพมหานคร เช่น การจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร การจัดทําสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 
เป็นต้น ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่สามารถที่จะถ่ายโอนอํานาจการจัดทําไปสู่
นครบาลได้ เช่น การจัดการเรื่องขยะ การแก้ไขปัญหาต่างๆ การส่งเสริมอาชีพ  เป็นต้นก็ควรที่จะระบุ
ให้ชัดเจนเน่ืองจากนครบาลมีความใกล้ชิดกับพ้ืนที่มากที่สุด ก็จะส่งผลให้สามารถท่ีจะดําเนินกิจการ
ต่างๆได้อย่างรวมเร็ว และตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเอง
มากย่ิงขึ้น  

โดยสรุป จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก็จะพบว่าปัจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ที่ประกาศใช้อยู่น้ันมีการจัดโครงสร้างระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้การบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่ีมุ่งหวังให้
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ประชาชนและชุมชนอันเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดภายในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจการและร่วมผลักดันหรือแก้ไขปัญหาต่างๆภายในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือนําไปสู่ชุมชนที่เข้มแข้งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ในส่วนของแนวความคิดร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร) และร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) เห็นได้ว่ามีการ
ปรับปรุงโครงสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อได้วิเคราะห์ถึงการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและกลไกการบริหารงานต่างๆของแต่ละร่างพระราชบัญญัติล้วนแล้วแต่มีข้อดีและ
ข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังน้ันหากการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 มีการนําเอาจุดเด่นซึ่งเป็นแกนหลักในการปรับปรุงโครงสร้างที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมของแต่ละร่างพระราชบัญญัติมารวบรวมไว้เป็นโครงสร้างเดียวกัน ก็จะส่งผลให้การจัดระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครในรูปแบบใหม่มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
การบริหารงานต่างๆก็จะสอดคล้องกันส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่กรุงเทพมหานครความเจริญที่ย่ังยืน  

จากการที่ได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาต่างๆของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 และปัญหาการบริหารงานของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานครพ .ศ .  2528 ก็จะพบว่าโครงสร้างและการบริหารงานต่างๆของ
กรุงเทพมหานครขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดในการที่จะขับเคล่ือน
นโยบายต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาต่างๆแล้ว ก็จะนําสภาพ
ปัญหาต่างๆไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการหาข้อสรุปของสภาพปัญหาเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมและ
สามารถที่จะนําไปปรับใช้ในอนาคตได้อย่างย่ังยืนต่อไป 



 
บทที่ 6 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุป 
  

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร: 
ศึกษากรณีการปฏิรูปโครงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้ช่ือภาษาอังกฤษว่า “The 
Reformation of Special Form of Local Government Administration in Bangkok : A Case 
Study Reformation Form for Citizen's Participation” ผู้วิจัยได้ศึกษาจากปัญหาข้อเท็จจริงของ
กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ได้วางกรอบ
โครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานคร กําหนดอํานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อประชาชนทั้งสิ้น 

ลักษณะโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครมีลักษณะแตกต่างโดยสิ้นเชิงจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน การศึกษาของผู้วิจัยจึงต้องศึกษาอยู่ภายใต้กรอบของสมมติฐานที่ว่า
“โครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่มีบทบัญญัติหรือช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการดําเนิน
กิจการต่างๆ ส่งผลให้การดําเนินการต่างๆของกรุงเทพมหานครไม่ประสบความสําเร็จ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ หากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 มีการจัดระเบียบบริหารราชการใหม่โดยแก้ไขโครงสร้างการบริหารให้ประชาชนซึ่งเป็น
ฐานล่างในการพัฒนาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด ในการวางแผนการดําเนินงานต่างๆ หรือการ
ดําเนินกิจการต่างๆแล้ว ก็จะส่งผลให้การดําเนินนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆของกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วิวัฒนาการ
และประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครนครต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนโครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 
 

6.1.1  การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
ผู้ศึกษาวิจัยพบว่าการจัดระเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานครน้ันไม่สอดคล้องตรง

ตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 14 ว่าด้วยเร่ืองการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดที่ว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐธรรมนูญได้วางหลักให้มีการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากน้ีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 
287 กําหนดให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เมื่อได้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแล้ว ต้ังแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ได้มีการกําหนด
ในเรื่องของการกระจายอํานาจออกไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ชุมชนท้องถิ่น และให้
ประชาชน โดยได้กําหนดบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่นเอาไว้ถึง 11 มาตราด้วยกันต่อมาเมื่อ
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิก จึงได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับให้ขึ้นใช้ คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้จนถึงปัจจุบันยังคงให้ความสําคัญของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉกเช่นเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
โดยหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญต้องการให้ราชการส่วนกลางมีการกระจายอํานาจลงไปสู่ท้องถิ่น
อย่างแท้จริง โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระจายอํานาจลงไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริงแล้ว 
ประชาชนก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน โดยไม่เพียงแต่เข้ามามีส่วนร่วมแต่เฉพาะในเรื่องของ
การเลือกต้ังผู้แทนเข้ามาทําหน้าแทนตนเองเท่าน้ัน แต่ยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่นได้โดยตรง เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 แล้วจะพบว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ได้จัดระบบ
การปกครองท้องถิ่นอยู่ในระดับเดียว โดยกําหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่งผลให้
การบริหารราชการต่างๆ เสมือนหน่ึงยังรวมอํานาจไว้ที่ฝ่ายบริหาร การทําหน้าที่หรือการบริหารงาน
ต่างๆต้องให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ดําเนินการทั้งสิ้น จึงส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่วมใน
การบริหารกิจการท้องถิ่นภายใต้เจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญได้วางไว้  
 

6.1.2  อํานาจหน้าทีข่องสาํนักงานเขต สภาเขตกับประชาชนในพื้นทีต่ามพระราชบญัญัติ 
         ระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า เขตซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด นอกจากน้ี 

แม้ว่าสมาชิกสภาเขตเป็นบุคคลที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้เลือกต้ังเข้าไปทําหน้าที่แทนตนเอง ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนให้กับประชาชนได้ แม้ว่าสมาชิกในแต่ละเขตจะมีจํานวนมากก็ตาม 
แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าผู้อํานวยการเขตมีฐานะเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ส่งผลให้
ผู้อํานวยการเขตไม่ต้องให้ความสนใจกับประชาชนเนื่องจากมีฐานนะเป็นข้าราชการประจําของ
กรุงเทพมหานคร ไม่มีการหมดวาระ ผลกระทบจากการท่ีผู้อํานวยการเขตมาจากการแต่งต้ัง แต่
สมาชิกสภาเขตมาจากการเลือกต้ัง ทําให้ผู้อํานวยเขตไม่มีการรับฟังปัญหาจากสมาชิกสภาเขตซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด 

 
6.1.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถ่ินของกรุงเทพมหานคร 
ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได้แก่ การเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด การ
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เลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร การเลือกต้ังสมาชิกสภาเขต การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอยู่แต่เฉพาะเรื่องการเลือกต้ังผู้แทน หรือประชาธิปไตย
ทางอ้อมเท่าน้ัน โดยให้เลือกต้ังบุคคลเข้าไปทําหน้าที่แทน ช่องทางท่ีจะให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการดําเนินกิจการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 ได้กําหนดไว้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 มิได้มีการแก้ไข หรือ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 จึงส่งผลให้การดําเนินนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมน้ัน 
จะเป็นนโยบายเชิงประชานิยมที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ในการหาเสียง 

 
6.1.4  การบรหิารงานกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ   
         กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา ได้กําหนด

หน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไว้โดยเฉพาะ และนอกจากน้ีหน้าที่ในส่วนของการบริหาร
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก็ได้
กําหนดไว้เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นผู้ทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร มี
ภารกิจมากและมีความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน นอกจากหน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
โดยเฉพาะแล้ว ยังมีหน้าที่ในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารท่ีต้องทําหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว้เช่นเดียวกันด้วย ทําให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบกรับภาระไว้มาก ส่งผลให้
การดําเนินกิจการต่างๆเป็นไปอย่างล่าช้า เป้าหมายการดําเนินงานต่างๆไม่ค่อยเป็นไปตามระบบ
แผนงานที่วางไว้ เน่ืองจากต้องรอการตัดสินใจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 

  
6.2  ข้อเสนอแนะ 
  

หากจะพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศได้กําหนดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่
มีบทบัญญัติใดๆเลยที่กําหนดให้ประชาชน หรือชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ได้เข้าไปมีส่วนในการกําหนด
แผนงาน หรอืเสนอนโยบายต่างๆเพ่ือให้แก้ไขปัญหาต่างๆภายในเขตหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 

เมื่อผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึงสภาพปัญหาของกรุงเทพมหานคร พบว่ากรุงเทพมหานครเป็น
เมืองหลวงที่ใหญ่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆด้าน ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาสังคม
มากมาย  ไม่ว่าปัญหาด้านสาธารณูปโภค ปัญหาด้านการจราจร มลพิษทางอากาศ เป็นต้น นอกจาก
ปัญหาทางสังคมที่กรุงเทพมหานครจะต้องแก้ไขเฉพาะหน้าแล้ว ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญ
เช่นเดียวกัน เน่ืองจากการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นโครงสร้างการปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับเดียว ทําให้การบริหารงานหรือการทําหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดมีมากมายเกินที่จะ
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ทําได้ กล่าวคือตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 นอกจากจะ
กําหนดหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดไว้โดยเฉพาะในมาตรา 49 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 89 ก็ยังได้กําหนดหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกว่า 20 
ประการอีกด้วย ทําให้การหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เป็นไปยากลําบาก เพราะเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่เป็นฝ่าย
บริหารจะต้องบริหารนโยบายต่างๆท้ังพ้ืนที่ ทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างล่าช้า การสั่งการต่างๆ
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากน้ีนโยบายต่างๆท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดได้
แถลงต่อสภากรุงเทพมหานครในขณะที่เข้าทําหน้าที่เป็นการกําหนดนโยบายในการทํางานหรืออาจจะ
เป็นนโยบายประชานิยม หากพิจารณาจากความต้องการของคนในชุมชน หรือชุมชนต่างๆในเขตพ้ืนที่
อย่างแท้จริงแล้ว นโยบายดังกล่าวอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการอย่างเท่าเทียมกัน 

เมื่อการบริหารงานของผู้ ว่าราชการจังหวัดไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
นอกจากน้ีนโยบายต่างๆท่ีเกิดขึ้นประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ในการนําเสนอปัญหา ในการแก้ไขปัญหาเลย เหตุที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะว่าพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ไม่มีบทบัญญัติที่ให้ประชาชนเข้าไปทําหน้าที่ใน
การบริหารกิจการใดๆเลย 

เน่ืองจากเดิมโครงสร้างระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร มาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร  เป็นโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษช้ันเดียว  ผู้ศึกษาวิจัย
พบว่าหากมีการแก้ไขโครงสร้างระเบียบบริหารราชการออกเป็น 2 ช้ัน โดยโครงสร้างช้ันบนจะเป็น
โครงสร้างที่ทําหน้าที่ในเรื่องการบริหารเป็นหลัก คือ “กรุงเทพมหานคร” ส่วนโครงสร้างระดับล่าง ทํา
หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเป็นหลัก คือ “นครบาล” จะทําให้การบริหารงานของ
กรุงเทพมหานคร สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยรูปแบบโครงสร้าง
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ศึกษาวิจัยจะเสนอ สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

 
6.2.1  โครงสร้างระดับบน (Upper Level) 
การจัดโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครในระดับบนนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรกําหนดให้

กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เน่ืองจากการเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชนส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระที่จะดําเนินการและจัดทําบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของราชการส่วนกลาง 
โดยราชการส่วนกลางจะสามารถเข้ามากํากับดูแลการทําหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับหลักความชอบด้วยกฎหมายเท่าน้ัน  

โดยโครงสร้างระดับบนของกรุงเทพมหานครประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

6.2.1.1  สภากรุงเทพมหานคร  
สภากรุงเทพมหานคร มีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ตามกฎหมายว่า

ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยลักษณะของการกําหนดเขตเลือกต้ัง ก็ให้
ถือเขตนครบาลเป็นหน่ึงเขตการเลือกต้ังโดยถือเกณฑ์จํานวนราษฎร  
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6.2.1.2  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กําหนดให้มีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน 

โดยใช้วิธีการออกเสียงโดยตรงและลับ นอกจากน้ี อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
อยู่ในโครงสร้างการบริหารกรุงเทพมหานครในระดับบน จะทําหน้าที่เรื่องการดําเนินนโยบายต่างๆ ที่
ถือว่าเป็นการจัดบริการสาธารณะทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร เช่น หน้าที่ในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทําหน้าที่เป็นผู้บริหารเฉพาะแต่ในเรื่องที่
สําคัญๆ ส่วนข้อเท็จจริงหรือสภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตหรือนครบาล ซึ่งเป็นรายละเอียด
ย่อยน้ันก็จะถ่ายโอนอํานาจไปยังนครบาล ซึ่งเป็นโครงสร้างระดับล่าง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้นครบาลตัดสินใจทําให้การบริหารงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล 

6.2.1.3  คณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
ผู้ วิจัยเห็นควรให้มีคณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของ

กรุงเทพมหานคร ขึ้นมาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยให้มีที่มาจากการ
สรรหาผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องหน่ึงเร่ืองใดโดยเฉพาะ และนอกจากนี้ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ได้เข้าไปส่วนหน่ึงของคณะกรรมการในแต่ละชุดด้วย เน่ืองจากการทํางานของผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครทําหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวม ดังน้ันการขับเคลื่อน
นโยบายต่างๆของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หากมีคณะกรรมการแต่ละด้านทําหน้าที่เป็นผู้ให้
คําปรึกษาช้ีแนะแนวทางการวางแผนดําเนินงานของกรุงเทพมหานครรอบด้านแล้วแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่กําหนดให้นครบาลใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาก็จะบรรลุผลได้มากย่ิงขึ้น โดย
ประเด็นในส่วนของที่มาของคณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยเห็นควรให้มีที่มาจากการสรรหาเพราะเหตุว่าคณะกรรมการท่ีมาจากการสรรหาย่อมสามารถที่
จะทํางานด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ด้านการเศรษฐกิจและด้านการสังคมได้อย่างอิสระ 
เน่ืองจากหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประการสําคัญของคณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคม
ของกรุงเทพมหานครคือทําหน้าที่ให้ความเห็นต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการประกาศใช้
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ดังน้ัน หากมีที่มาจากการสรรหาที่ให้ความอิสระในการทําหน้าที่ต่างๆ 
ย่อมที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆต่อฝ่ายบริหารได้อย่างเสรี และนอกจากน้ียังส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเน่ืองจากเป็นการสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถจากด้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของการวางแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครที่จะต้องให้เป็นแม่แบบหรือแบบอย่างให้กับนครบาลไปปรับใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่
โครงสร้างระดับล่างของตนเอง จึงเห็นได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างระดับบนที่มี
คณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานครคอยทําหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการวิเคราะห์หรือให้ความเห็นหรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวมๆหรือภาพกว้างของกรุงเทพมหานครกับโครงสร้างระดับล่างที่จะต้องจัดการบริหารพ้ืนที่ให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่โครงสร้างระดับบนได้วางไว้ นอกจากน้ีในส่วนของวิธีการสรรหาต่างๆ
ของคณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร
มีสภากรุงเทพมหานครทําหน้าที่ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ดังน้ันกรุงเทพมหานครโดยผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร สามารถที่จะออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยคณะกรรมการด้านการบริหาร 
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เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร โดยให้ให้ผ่านความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ในข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยคณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
อาจจะกําหนดถึงรายละเอียดเก่ียวกับการต้ังคณะกรรมการข้ึนมาทําหน้าที่ในการสรรหาบุคคลต่างๆ
เข้ามาทําหน้าที่ในสภาที่ปรึกษา นอกจากน้ีข้อบัญญัติท้องถิ่นอาจจะกําหนดถึงรายละเอียดต่างๆ
เก่ียวกับอํานาจและหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของ
กรุงเทพมหานคร ให้มีความชัดเจนว่าให้มีการทําหน้าที่ในเรื่องใด 

จากโครงสร้างระดับบนท่ีผู้วิจัยนําเสนอ จะเห็นได้ว่าแนวคิดของโครงสร้างระดับบน
ตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) มีการ
นําเอาสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครให้อยู่ในโครงสร้างระดับบนด้วย ซึ่งจะประกอบไปด้วย สภา
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความเห็น
ต่างจากร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน) 
เน่ืองจากโครงสร้างในระดับบนจะทําหน้าที่ในการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จัดทําบริการ
สาธารณะ ประสานงานเชิงนโยบายต่างๆในภาพรวมของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดังน้ันหากให้สภา
พลเมืองกรุงเทพมหานครเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินงานดังกล่าวด้วย ผู้วิจัยเกรงว่าจะส่งผลให้การ
ทํางานต่างๆหรือการบริหารงานต่างๆของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากต้องผ่านการให้
ความเห็นจากสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครทุกกระบวนการ โดยการที่ผู้ วิจัยนําสภาพลเมือง
กรุงเทพมหานครออกจากโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในระดับบนและนําเอา
คณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานครมาแทนที่น้ัน ผู้วิจัยเห็นว่า 
การนําสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครออกจากโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครระดับบน
ไม่สง่ผลให้โครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในระดับบนขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
แต่อย่างใด เน่ืองจากประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิการมีส่วนร่วมผ่านกฎหมายต่างๆ อาจจะเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เช่น เมื่อฝ่ายบริหารต้องการจัดทํา
บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครที่ส่งผลกระทบต่อภาพโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝ่าย
บริหารอาจจะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอันว่าด้วยการทําประชาพิจารณ์เพ่ือให้
ประชาชนหรือพลเมืองกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงแผนงานการดําเนินการ
ดังกล่าวได้ ซึ่งเห็นได้ว่าประชาชนสามารถที่จะมีช่องทางอ่ืนๆที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเช่นเดียวกันไม่จํา
แต่เฉพาะการมีส่วนร่วมผ่านโครงสร้างการบริหารราชการเท่าน้ัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโครงสร้าง
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของต่างประเทศแล้วจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นไม่ได้
ถูกกําหนดไว้ในโครงสร้างการบริหารราชการแต่อย่างใด แต่ประชาชนในท้องถิ่นของต่างประเทศ
สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการต่างๆของท้องถิ่นผ่านกฎหมายต่างๆท่ีกฎหมาย
ท้องถิ่นได้กําหนดรับรองสิทธิไว้ สําหรับในส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน ประชาชนในกรุงเทพมหานครก็ยังมี
ช่องทางการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆตามที่กฎหมายรับรองสิทธิไว้เช่นเดียวกัน 
ดังน้ัน การที่กําหนดให้มีคณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร เข้า
มาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในแต่ละเร่ืองที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในภาพรวมจึงน่าจะเหมาะสมมากกว่าการเพ่ิมสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครเข้าไป
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อยู่ในโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากคณะกรรมการที่มาจากการสรรหา 
ย่อมที่จะมีความอิสระในการดําเนินการงานต่างๆตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการจัดทําโครงการต่างๆในภาพรวมของกรุงเทพมหานครหากได้มีการสรร
หาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะเข้ามาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านแผนงาน
ต่างๆ ย่อมที่จะส่งผลให้การดําเนินงานต่างๆของฝ่ายบริหารต่อประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด โดยคณะกรรมการด้านการบริหาร 
เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร ก็มีที่มาจากภาคประชาชนร่วมด้วยเช่นเดียวกัน โดยมีที่มา
จากประชาชนหลากหลายด้านที่ผ่านการสรรหาเข้ามาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของ
กรุงเทพมหานครสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการประกาศใช้ว่ามี
ความเหมาะสมต่อพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากน้อยเพียงใดหรือส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งแผนพัฒนากรุงเทพดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญมากเน่ืองจากจะต้องเป็นฐานให้
พ้ืนที่นครบาลนําไปปรับใช้พัฒนาภายในพ้ืนที่นครบาลอีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการจัดต้ังคณะกรรมการ
ด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางให้ประชาชน
สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 

 
6.2.2  โครงสร้างระดับล่าง (Lower Level) 
โดยโครงสร้างในส่วนระดับล่างน้ัน กําหนดให้มีช่ือใหม่เดิมจากสํานักงานเขต เป็นนครบาล 

โดยการกําหนดให้แต่ละนครบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้มีฐานะเป็นองค์กรบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ทําหน้าที่หลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่เขตนครบาล เหตุที่ผู้วิจัย
นําเสนอให้มีการจัดให้นครบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและให้มีฐานะเป็นองค์กรบริหารราชการส่วน
ทอ้งถิ่น เน่ืองจากนครบาลควรที่จะหน่วยงานที่มีความอิสระในการจัดทําบริการสวาธารณะ เมื่อมีการ
จัดโครงสร้างให้นครบาลทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผนการดําเนินงานหรือสามารถคิดริเริ่มโครงการ
ต่างๆได้ภายในนครบาลของตนเองและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะภายในเขตนคร
บาลแล้ว ดังน้ันกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในโครงสร้างระดับบนก็ทําหน้าที่เป็นเพียงเสมือนกํากับดูแล
ความชอบด้วยกฎหมายของการดําเนินงานของนครบาลก็ย่อมที่จะเพียงพอแล้ว หากมีการกําหนดให้
นครบาลใช้อํานาจตามที่กรุงเทพมหานครมอบหมายหรือใช้อํานาจหน้าที่แทนกรุงเทพมหานครการ
ดําเนินการต่างๆของนครบาลก็ย่อมที่จะขาดอิสระ 

การจัดโครงสร้างภายในของนครบาลจะประกอบไปด้วยสภานครบาล นายกนครบาล และ
สภาพลเมืองนครบาล โดยมีลกัษณะโครงสร้าง ดังต่อไปน้ี 

6.2.2.1  สภานครบาล 
สภานครบาลให้มีทีม่าจาการเลือกต้ังของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตนครบาลน้ัน 

โดยใช้วิธีการออกเสียงและลงคะแนนลับ ทําหน้าที่ในการบริหารงานร่วมกันกับนายกนครบาล 
6.2.2.2  นายกนครบาล 
นครบาลหรือสํานักงานเขตเดิมจะมีนายกนครบาล ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ

ประชาชนในพ้ืนที่โดยตรง ผลสะท้อนของนายกนครบาลท่ีให้มีที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
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ประชาชน ก็เพ่ือให้นายกนครบาลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ได้มากขึ้น เน่ืองจาก
นครบาลเป็นโครงสร้างช้ันล่างที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ย่อมที่จะรู้ถึงความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ย่อมรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ เน่ืองจากพ้ืนที่นครบาลของกรุงเทพ
แบ่งย่อยๆเป็นหลายนครบาลด้วยกัน ความต้องการหรือการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่าง
กัน ดังน้ันหากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารต้องคอยแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในแต่พ้ืนที่แล้ว ทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปอย่างล้าช้า หรือบางคร้ังปัญหาดังกล่าวก็
กลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับพ้ืนที่ไปแล้ว  โดยแต่เดิมสํานักงานเขตจะมีผู้อํานวยการเขตทําหน้าที่
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครในแต่ละเขต โดยที่มาของผู้อํานวยการเขตมาจากการ
แต่งต้ังของปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อได้ปรับปรุงโครงสร้างใหม่จาก
เขตเป็นนครบาล โดยมีนายกนครบาลทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราการภายในสํานักงานนครบาล 
และนายกนครบาลมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในเขตพื้นที่นครบาล ข้อดีของการเลือกต้ังนายก
นครบาลก็เพ่ือให้ที่มาของนายกนครบาลและสมาชิกนครบาลมีการเข้าสู่ตําแหน่งเหมือนกันและเป็น
บุคคลท่ีอาศัยในพ้ืนที่นครบาลนั้น ส่งผลให้รับทราบถึงสภาพปัญหาหรือรู้ถึงความต้องการของพ้ืนที่
นครบาลอย่างชัดเจนว่า นครบาลที่ตนเองทําหน้าที่เป็นผู้บริหารอยู่มีความจําเป็นที่ต้องแก้ไข หรือมี
ความจําเป็นที่ต้องดําเนินการนโยบายหรือเสนองบประมาณมาพัฒนาในส่วนใดภายในเขตพ้ืนที่นคร
บาล นอกจากน้ีการที่นายกนครบาลมาจากการเลือกต้ังของประชาชนในพ้ืนที่น้ันก็จะสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับคนในชุมชนว่าบุคคลซึ่งได้รับเข้ามาเลือกต้ังหรือทําหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนนั้นมี
ความต้ังใจที่จะพัฒนานครบาลอย่างจริงจัง เน่ืองจากหากปรากฏว่านายกเทศบาลท่ีประชาชนเลือกต้ัง
เข้าไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารไม่แก้ไขปัญหาพ้ืนที่นครบาลอย่างจริงจังก็ส่งผลให้เมื่อหมดวาระ นายก
นครบาลเกรงว่าจะไม่ได้รบัการเลือกต้ังเข้ามาทําหน้าที่ต่อไป 

เมื่อการโครงสร้างในส่วนของนครบาลให้มีนายกนครบาลหนึ่งคนซึ่งมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนเข้ามาทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ดังน้ันจึงควรกําหนดให้มีสํานักงานปลัด
นครบาลซึ่งสามารถที่จะทําหน้าที่บริหารราชการประจําของกรุงเทพมหานครและทําหน้าที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชกรุงเทพมหานครสามัญที่ภายในนครบาล  

6.2.2.3  สภาพลเมืองนครบาล 
สภาพลเมืองในระดับนครบาล ให้มีที่มาจากตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาค

ประชาสังคมด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการพัฒนาชีวิต ด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้าน
สาธารณสุข ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนสภาเขต ตัวแทนกลุ่มอ่าชีพต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจากที่มา
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ที่มาของสภาพลเมืองจะประกอบไปด้วยประชาชนในทุกๆภาคส่วนได้มีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่นครบาลของตนเองได้อย่างแท้จริงและทําหน้าที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาภายในนครบาล เสนอแนะปัญหาหรือแนวทางในการพัฒนานครบาล โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ให้สภาองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันในแต่ละเขตพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆภายในนครบาล ซึ่งลักษณะของการทําหน้าที่ของสภาพลเมืองนครบาล
จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับการทําหน้าที่ของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร ลักษณะที่แตกต่างกันคือ
การทําหน้าที่ของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นการทําหน้าที่ให้ภาพรวมระดับทั่วทั้งพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร แต่สําหรับการทําหน้าที่ของสภาพลเมืองนครบาลจะทําหน้าที่เฉพาะเขตนครบาล
นั้นๆ แก้ไขหรือสะท้อนปัญหาเฉพาะนครบาลน้ันๆ 
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สภาพลเมืองนครบาลถือว่าเป็นแกนหลักของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยเป็นโครงสร้างการบริหารราชการของนครบาลที่เปิดช่องประชาชนสามารถที่จะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารพ้ืนที่หรือชุมชนของตนเอง เน่ืองจากนครบาลเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด เมื่อโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร สามารถท่ีจะกําหนดให้มี
ช่องทางของประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ทําให้มีหลากหลายแนวความคิดที่เป็นเสียง
สะท้อนความต้องการและปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในนครบาล โดยมีส่วนร่วมในการบริหารนครบาล
ของตนเอง โดยการเข้ามาทําหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางหรือความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่นคร
บาล เมื่อมีการจัดทําแผนดําเนินการภายในนครบาลก็ย่อมต้องนําเอาความต้องการของประชาชนหรือ
สภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในนครบาลน้ันมากําหนดเป็นแผนงานหรือยุทธศาสตร์ในการ
ดําเนินงานภายในพ้ืนที่ย่อมที่จะส่งผลให้การดําเนินงานต่างๆภายในนครบาลน้ันตอบสนองพ้ืนที่นคร
บาลได้อย่างตรงเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด  

การทําหน้าที่ของสภาพลเมืองนครบาลน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะออกเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเพ่ือกําหนดโครงสร้างภายในและการทําหน้าที่ของสภาพลเมืองนครบาลโดย
หน้าที่ประการสําคัญที่จะส่งผลให้การมีส่วนร่วมของสภาพลเมืองนครบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจจะแบ่งออกเป็น 3 ประการ อันได้แก่  

ประการแรกหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาภายในพ้ืนที่นครบาลของ
ตนเอง ซึ่งการวางแผนพัฒนาดังกล่าวจะสามารถที่จะสอดรับกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครที่
โครงสร้างระดับบนได้วางไว้ และนอกจากน้ีภายในเขตพ้ืนที่นครบาลอาจจะมีการปรับแผนพัฒนา
ต่างๆโดยการคิดริเริ่มโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองให้ความเข้มแข็งและมีความเจริญมาก
ย่ิงขึ้น  

ประการที่สองคือทําหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานต่างๆ
ของฝ่ายบริหาร เน่ืองจากการทําโครงการต่างๆของฝ่ายบริหารน้ันสภาพลเมืองนครบาลได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนการคิดริเริ่มจนถึงขั้นตอนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆลงสู่พ้ืนที่อย่างแท้จริง 
ดังน้ันหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของสภาพลเมืองที่จะต้อง
นําผลการดําเนินงานต่างๆมาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานและ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคส่งผลทําให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆลงสู่พ้ืนที่ชุมชน
ไม่เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 

ประการสุดท้าย เน่ืองจากพ้ืนที่นครบาลเป็นพ้ืนที่ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด
ดังน้ัน สภาพลเมืองนครบาลจึงจะต้องทําหน้าที่เป็นตัวกลางหรือตัวเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างนคร
บาลกับประชาชนในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนสามรถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ
ที่นครบาลจัดให้มีขึ้น ให้ประชาชนสามารถในเขตพ้ืนที่นครบาลสามารถท่ีจะรับทราบหรือเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน  

จากที่มาและอํานาจหน้าที่ของสภาพลเมืองนครบาล จะเห็นได้ว่าจากหน้าที่ของสภา
พลเมืองนครบาลซึ่งเป็นสภาที่มีทีมาจากตัวแทนมาจากภาคประชาชนอย่างแท้จริงย่อมสามารถที่จะ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนครบาลได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งส่งผลให้การจัดทํานโยบายต่างๆ
ต่อชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 



137 

เพ่ือให้เห็นถึงโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัย
นําเสนอ โดยให้มีการจัดโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 2 ระดับ คือ 
โครงสร้างช้ันบนประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสภาที่ปรึกษา
ทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของโครงสร้างระดับล่างก็จะ
ประกอบไปด้วยสภานครบาล นายกนครบาล และ สภาพลเมืองนครบาล ผู้วิจัยได้จัดทําเป็นแผนภาพ
ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 6.1  การปฏิรูปโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครตามข้อเสนอแนะ 
 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าวของผู้วิจัยเห็นได้ว่าเป็นข้อเสนอท่ีเป็นการปฏิรูปทางด้าน
โครงสร้างของกรุงเทพมหานครที่แตกต่างไปอย่างโดยส้ินเชิงกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานในการปฏิรูปด้าน
โครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ดังน้ันแล้ว ผู้วิจัยยังได้เสนอแนะแนวทางเพ่ิมเติมอีก 2 
แนวทาง ซึ่งอาจจะนํามาปรับใช้ได้ในสภาวการณ์ปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร ในช่วงก่อนที่จะมีการ
ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 
ดังต่อไปน้ี 

1)  เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 123 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งได้กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทําหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร  ดังน้ัน ฝ่ายนโยบายและวางแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร อาจจะมีการจัดทําแผนโครงสร้างการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร โดยเสนอ
ให้กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นองค์กรกํากับดูแลกรุงเทพมหานคร มีการออกเป็นประกาศ

 
กรุงเทพมหานคร 
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    (เลอืกต้ัง- ตรง)                              (เลอืกต้ัง- ตรง)                    (สรรหาจากผู้เช่ียวชาญ) 
 
 

กรุงเทพมหานคร 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภากรุงเทพมหานคร 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

คณะกรรมการด้านการบริหาร 
เศรษฐกิจและสังคมของ 

กรุงเทพมหานคร 
(สรรหา) 

 
กรุงเทพมหานคร 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

  สภากรุงเทพมหานคร                    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร             สภาที่ปรึกษาฯ 
    (เลอืกต้ัง- ตรง)                              (เลอืกต้ัง- ตรง)                    (สรรหาจากผู้เช่ียวชาญ) 
 
 

นครบาล 

นายกนครบาล 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภานครบาล 
(เลือกตั้ง – ตรง) 

สภาพลเมืองนครบาล 
(ตัวแทนจากภาคประชาสังคม 

ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และ 

ผู้ทรงคุณวฒุิ) 
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กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสภาพลเมืองนครบาลดังกล่าวขึ้นมาทําหน้าที่เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครก็ย่อมได้ โดย สามารถท่ีจะกําหนดถึงที่มาและอํานาจ
หน้าที่ต่างๆของสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และสังคมของกรุงเทพมหานคร และสภา
พลเมืองนครบาลเอาไว้ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครนํามาใช้ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครต่อไป 

2)  กรุงเทพมหานคร มีอํานาจที่จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นได้โดยการผ่านความ
เห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 97 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ดังน้ันเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดํารงตําแหน่งในฐานะหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร เห็นความสําคัญของปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยการเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นของ
ตนเองก็อาจจะเสนอให้มีการตราข้อบัญญัติว่าด้วยสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ และ
สงัคมของกรุงเทพมหานคร และสภาพลเมืองนครบาลขึ้นมาใช้ก็ย่อมได้ โดยข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว
ก็สามารถที่จะกําหนดถึงที่มาและการทําหน้าที่ต่างๆของสภาที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร เศรษฐกิจ 
และสังคมของกรุงเทพมหานคร และสภาพลเมืองนครบาลเอาไว้ด้วยก็ย่อมได้ โดยเพ่ือให้สามารถที่จะ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่ งเมื่อสภา
กรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้วก็สามารถที่จะประกาศใช้ข้อบัญญัติดังกล่าวได้ ซึ่งเห็นได้ว่า 
หากฝ่ายบริหารเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะให้เข้ามาแสงดความคิดเห็น
ต่างๆแล้วก็สามรถที่จะกระทําได้ 

จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 2 ประการดังกล่าวที่ผู้วิจัยเสนอน้ันเป็นข้อเสนอแนะที่
สามารถนําไปปรับใช้ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แต่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร
นําไปปรับใช้เพ่ือแสวงหาทางแนวทางให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานครได้อย่างตรงเป้าหมาย
มากที่สุด 

นอกจากน้ี ในส่วนของการมีส่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานครโดยทั่วไป เช่น ใน
เรื่องของการให้พลเมืองกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสท่ีจะรับรู้การจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
การจัดทําประชามติในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่าเรื่องใดเรื่องหน่ึงอาจจะมี
ผลกระทบต่อพลเมืองกรุงเทพมหานคร หรือในกรณีที่มีความต้องการท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของ
พลเมืองกรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการดําเนินการจัดทําโครงการต่างๆหรือวางแผนนโยบายนั้น 
พลเมืองกรุงเทพมหานครก็สามารถท่ีจะใช้สิทธิการมีส่วนร่วมโดยตรงผ่านทางรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดที่ได้ให้อํานาจไว้ หรือผ่านพระราชบัญญัติต่างๆที่ได้ประกาศใช้ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟัง
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย ซึ่งสิ่งต่างๆ
เหล่าน้ีประชาชนย่อมที่จะใช้สิทธิของตนเองได้โดยตรง โดยไม่จําเป็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
จะเฉพาะแต่ผา่นโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพียงเท่าน้ัน  

กล่าวโดยสรุป จากข้อเสนอแนะของผู้วิจัยเป็นการเสนอแนะตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้
วางไว้แล้วทําการศึกษาวิจัยโดยมองจากสภาพปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วจึงวิเคราะห์ถึง



139 

สภาพของปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นและนําสภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นมาสังเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง
ในการปฏิรูปโครงสร้างระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ
ทีจ่ะส่งผลทําให้การดําเนินงานหรือแผนงานต่างๆบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ฝ่ายบริหารวางไว้  ซึ่ง
ได้วางแนวทางการแก้ไขรูปแบบโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันและแนว
ทางการแก้ไขการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในอนาคต อย่างไรก็ตามเมื่อบริบทของกรุงเทพมหานคร
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยที่ให้ไว้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 
โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างหรือการปรับปรุงโดยการเพ่ิมเติมในส่วนของกลไกการ
ทํางานต่างๆให้มีความหลากหลายขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 
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.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 พระราชบัญญั ติ น้ี มี บทบัญญัติ บา งประการ เกี่ ย วกับการจํ ากั ดสิ ทธิ และ เสรีภาพของบุ คคล 
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทํา
ได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. .…” 
 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา  ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
 (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 มาตรา  ๔  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดอ้างถึงกรุงเทพมหานคร เขต แขวง 
จังหวัด อําเภอ ตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งน้ัน อ้างถึงกรุงเทพมหานคร  นครบาลหรือแขวงตามพระราชบัญญัติน้ี  แล้วแต่กรณี  เท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา  ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

หมวด  ๑ 
การจัดระเบียบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร 

 
 มาตรา  ๖  ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีระเบียบ
การบริหารตามพระราชบัญญัติน้ีและมีอาณาเขตท้องท่ีตามท่ีกรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 มาตรา  ๗  ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้แบ่งพื้นที่การบริหารออกเป็นนครบาล ใน
แต่ละนครบาลให้จัดตั้งองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้อํานาจหน้าที่แทนกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ท่ี
กําหนดเป็นเขตบริหารของนครบาลน้ัน  ท้ังน้ี ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
 ให้นครบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 มาตรา  ๘  ให้นครบาลและแขวงมีอาณาเขตท้องท่ีตามพื้นท่ีเขตและแขวงท่ีมีอยู่ในวันท่ีพระราช บัญญัติน้ีใช้
บงัคับ 
 การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีนครบาล หรือแขวง ให้ทําเป็นประกาศของกรุงเทพมหานครและประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา 
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 มาตรา  ๙  บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องท่ีจังหวัดให้หมายถึงกรุงเทพมหานครอ้างถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้หมายถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อ้างถึงเขตท้องท่ีอําเภอให้หมายถึงนครบาล อ้างถึงเขตท้องท่ีตําบล
ให้หมายถึงแขวง อ้างถึงนายอําเภอให้หมายถึงปลัดนครบาลตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ในกรณีท่ีกจิการตามกฎหมายใด กรงุเทพมหานครได้มปีระกาศกาํหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของนครบาล ให้
บทบัญญตัิแห่งกฎหมายที่อา้งถึงเขตท้องท่ีจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครให้หมายถึงนครบาลอ้างถึงผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครให้หมายถึงนายกนครบาล  
 บทบัญญัติในกฎหมายใดอ้างถึงเขตในกรุงเทพมหานครให้หมายถึงนครบาล อ้างถึงสํานักงานเขตหมายถึง
สํานักงานนครบาล อ้างถึงแขวงหมายถึงแขวง และอ้างถึงผู้อํานวยการเขตให้หมายถึงปลัดนครบาลตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด  ๒ 
การบริหารกรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๐  การบริหารกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
 (๑) สภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๓) สภานครบาล 
 (๔) นายกนครบาล 
  
 มาตรา  ๑๑  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของกรุงเทพมหานคร ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า การลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร  การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รบัผิดชอบต่อผลของงาน 
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน  ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี  จะตรา
ข้อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได้ 
 มาตรา  ๑๒  กรุงเทพมหานครต้องดําเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางการเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อํานาจ และการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ 

 
สว่นท่ี  ๑ 

สภากรุงเทพมหานคร 
 

 
 มาตรา  ๑๓  สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 มาตรา  ๑๔  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มี
การเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกาน้ันให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งไว้ด้วย   
 มาตรา  ๑๕  การกําหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเขตของนครบาลแต่ละนครบาลเป็นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑ์
ราษฎรหน่ึงแสนคนตอ่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหน่ึงคน โดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกล้เคียงกัน
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เป็นการนําเอาพ้ืนท่ีของนครบาลหน่ึงไปรวมกับนครบาลอ่ืนหรือนําพื้นท่ีบางส่วนของแขวงหน่ึงไป
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รวมกับแขวงอ่ืน นครบาลใดมีราษฎรไม่ถึงหน่ึงแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในนครบาลน้ันได้หน่ึงคน 
ถ้านครบาลใดมีราษฎรเกินหน่ึงแสนคนก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในนครบาลน้ันเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนต่อ
จํานวนราษฎรทุกหน่ึงแสนคน เศษของหน่ึงแสนตั้งแต่หา้หมื่นข้ึนไปให้นับเป็นหน่ึงแสน 
 มาตรา  ๑๖  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปน้ีด้วย 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม 
 (๓) ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษา หรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ช่วยเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีได้กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง 
 มาตรา  ๑๗  อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร 
 เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่เป็นการ
เลือกตั้งท่ัวไป   
 มาตรา  ๑๘  ในกรณีท่ีการดําเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร  ขัดแย้งกัน
จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจย่ืนข้อเสนอ
พร้อมด้วยเหตุผลต่อนายกรัฐมนตรีให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้มกีารเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้ 
 ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อเสนอให้ยุบสภา
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจย่ืนข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหน่ึงภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีนายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอตามวรรคหน่ึง 
 ถ้านายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้
นายกรัฐมนตรีนําเสนอคณะรฐัมนตรีวินิจฉัยช้ีขาดภายในสามสิบวัน 
 ในการนี้นายกรัฐมนตรีจะเห็นควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อเสนอทบทวนดังกล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้สั่งยุบสภากรุงเทพมหานครในเหตุการณ์
เดียวกันอีก  ให้กระทําได้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีครบกําหนดสามสิบวันท่ีนายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรค
สอง 
 มาตรา  ๑๙  การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗ หรือ ๑๘ ให้ทําเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับแสดงเหตุผล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๒๐  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้งและอยู่ในตําแหน่งตามอายุของ
สภากรุงเทพมหานคร 
 เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
กรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในกําหนดเวลาหกสิบ
วัน  เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้เข้ามาแทนน้ันให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภากรุงเทพมหานครที่
เหลืออยู่ 
 มาตรา  ๒๑  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ดว้ยถ้อยคําดังต่อไปน้ี  
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะดํารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ท้ังจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ท้องถ่ิน และประชาชน” 
 มาตรา  ๒๒  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ และไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัตมิอบหมายใด ๆ 
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 มาตรา  ๒๓  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้อง   
 (๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน เว้นแต่ตําแหน่งท่ีดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซง หรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครหรือท่ีกรุงเทพมหานครมีส่วน
รับผิดชอบ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้นหรือเข้าเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ี
กระทําให้แก่กรุงเทพมหานครหรือท่ีกรุงเทพมหานครจะกระทําหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครหรือท่ีกรุงเทพมหานครมี
ส่วนรับผิดชอบหรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือเข้าเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการท่ี
กระทําให้แก่กรุงเทพมหานคร หรือท่ีกรุงเทพมหานครจะกระทําอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรบัสัมปทาน หรือเข้าเปน็คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ท้ังน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษ จากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น ปฏิบัติกับบุคคลอ่ืน ในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีกรุงเทพมหานครเป็นคู่สัญญา หรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทท่ีกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือในกิจการท่ีกระทําให้แก่กรุงเทพมหานคร 
 บทบัญญัติในมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ  บํานาญ เงิน
ปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรับเงิน
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเน่ืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
กรรมการของสภากรุงเทพมหานคร หรือสภาท้องถ่ินอื่น หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย หรือกรรมการท่ีมกีฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตําแหน่ง 
 ให้นําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  และบุคคลอื่นซ่ึง
มิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นท่ีดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดําเนินการหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กระทําการตามมาตราน้ีดว้ย 
 มาตรา  ๒๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิน้สดุลงด้วยเหตุใดเหตหุน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร  
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๕   
 (๕) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๒๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (๖) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 (๘) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่ 
 (๙) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้พ้นตําแหน่งเพราะเห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ของตําแหน่ง  
หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่
กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน โดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครร้องขอ หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าช่ือ
เสนอเป็นญัตติให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
กรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ ท้ังน้ี ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครลงมติ 
 (๑๐) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั ้งในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และถ้าสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันท้ังหมดเพราะเหตุดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
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 ในกรณีที่สงสัยว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๗) ให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําสั่งของนายกรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๒๕  ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร
คนหน่ึงและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินสองคน  โดยให้ดํารงตําแหน่งทันทีท่ีได้รับเลือก 
 การเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครให้กระทําในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครครัง้แรกภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไปหรือภายหลังท่ีวาระการดํารงตําแหน่งสิ้นสุดลง 
 ให้นายกรัฐมนตรีประกาศช่ือประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครผู้ได้รับ
เลือกในราชกิจจานุเบกษา 
 ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหน่งตามวาระคราวละสองปี 
 มาตรา  ๒๖  ประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร  พ้นจากตําแหน่งก่อนถึง
วาระด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี   
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) ลาออก โดยให้ประธานสภากรุงเทพมหานครย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี สําหรับรอง
ประธานสภากรุงเทพมหานครให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 (๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเข้าช่ือเสนอญัตติให้
สภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานคร  หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม่  และสภา
กรุงเทพมหานครมีมติตามน้ันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดโดยให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อได้มี
การเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณีข้ึนใหม่ 
 (๔) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหม่ข้ึนแทน  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้ได้รับเลือกน้ันอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซ่ึงตนแทน 
 มาตรา  ๒๗  ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
 รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภากรุงเทพมหานครเม่ือ
ประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าท่ีได้ หรือตามท่ีประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ให้รองประธานสภากรุงเทพมหานครคนท่ีหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทน และในกรณีท่ีไม่มีประธานสภา
กรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนท่ีหน่ึงไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้
รองประธานสภากรุงเทพมหานครคนท่ีสองปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 ในการประชุมครั้งใดถ้าประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคน
หน่ึงทําหน้าท่ีประธานเฉพาะในการประชุมคราวน้ัน 
 มาตรา  ๒๘  ประธานสภากรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานครหน่ึงคน  ท่ีปรึกษารอง
ประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือกิจการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 มาตรา  ๒๙  ที่ปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษารองประธานสภากรุงเทพมหานคร พ้น
จากตําแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 (๒) ประธานสภากรุงเทพมหานคร มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
 (๓) ตาย 
 (๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร  
 (๕) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิด
อนัได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 มาตรา  ๓๐  สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานสภากรุงเทพมหานคร  รอง
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ประธานสภากรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร  วิธีการประชุม  
การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  การเสนอญัตติ  การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การตั้งกระทู้ถาม  การเปิด
อภิปรายทั่วไป  การรักษาระเบียบ  และความเรียบร้อยของกิจการอ่ืนอันเป็นหน้าท่ีของสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๓๑  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบตามจํานวน
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
 ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  จํานวนสมัย
ประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีแต่ละสมัยให้สภากรุงเทพมหานครกําหนด 
 สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหน่ึง  ๆ  ให้มีกําหนดเวลาสามสิบวัน  แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้
ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน  จะกระทําได้แต่โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิด
หรือปิดการประชุม 
 มาตรา  ๓๒  ในกรณีท่ีพ้นหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไปแล้ว  ยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่ครบจํานวน  
แต่มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครครั้งแรก  เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๓๑ ก็ได้  ในกรณีน้ีให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจจัดให้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกได้ตาม
กําหนดเวลาในมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครได้ นายกรัฐมนตรี
อาจเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  อีกครั้งหน่ึง  ภายในสามสิบวัน 
 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครอีกครั้งหน่ึง ถ้าไม่อาจดําเนินการประชุมได้หรือไม่
อาจเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้นายกรัฐมนตรียุบสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๓๔  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อมีกรณีเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่  อาจทําคําร้องย่ืนต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร  ขอให้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม โดยกําหนดวันประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคํา
ร้อง 
 สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดเวลาสามสิบวัน  แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัย
ประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 การปิดสมัยประชุมวิสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน  จะกระทําได้แต่โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๓๕  การประชุมสภากรุงเทพมหานครต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย นายกนครบาล หรือประธานสภานครบาล หรือผู้ที ่นายกนครบาลมอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีต่อท่ีประชุมแต่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 มาตรา  ๓๖  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน
พระราชบัญญัติน้ี  หรือในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา  ๓๗  ห้ามมิให้สภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี 
 มาตรา  ๓๘  การประชุมของสภากรุงเทพมหานครย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กําหนดใน
ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แต่ถ้าหากว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มี
จํานวนไม่น้อยว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ 
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 มาตรา  ๓๙  ในท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกย่อมมีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครได้ แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีสทิธิท่ีจะไม่ตอบเมื่อเหน็วา่เรือ่ง
น้ันๆ ยังไม่ควรเปิดเผย  เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของกรุงเทพมหานคร แต่ให้แสดงหนังสือช้ีแจงต่อสภา
กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๔๐  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดมีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหา
อนัเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญตัติดังกล่าวในวรรคหน่ึงให้ย่ืนต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแจ้ง
ไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกําหนดวันเวลาสําหรับการเปิดอภิปรายทัว่ไปซ่ึงต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครได้รบัแจ้ง 
 การเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตราน้ีสภากรุงเทพมหานครจะลงมติในญัตติท่ีอภิปรายมไิด้ 
 มาตรา  ๔๑  สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร  และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้ง
เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ  อันอยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีของสภากรุงเทพมหานคร แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร มติตั้งคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าวจะต้อง
ระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซํ้าหรือซํ้าซ้อนกัน 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ จํานวนกรรมการท่ีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอน้ันให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในข้อบังคับการประชุมสภาของกรุงเทพมหานคร 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการสามัญเกินสองคณะมิได้ 
 มาตรา  ๔๒  คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผู้ท่ี
เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวน
กรรมการท้ังคณะ 
 มาตรา  ๔๓  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๔๔  คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่น้ันได้ ท้ังน้ี จะกระทํา
นอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได้   
 ในกรณีมีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะละไม่เกินเจ็ดคนได้ และ
ในกรณีน้ีต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่เป็นอนุกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดในเรือ่งท่ีเปน็หน้าท่ี
ของคณะกรรมการแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน และให้คณะกรรมการรายงานต่อสภา
กรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการ 
 มาตรา  ๔๕  คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร  ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าท่ีคราวละสองปี 
 คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒  ให้สิ้นสภาพไปหลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายและเสนอรายงานต่อสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 
 มาตรา  ๔๖  ให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังคณะกรรมการท่ีสภากรุงเทพมหานครตั้งข้ึน หรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงนิตอบแทนอื่นตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 มาตรา  ๔๗  ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
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 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระทาํได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว  
ในพระราชกฤษฎีกาน้ันให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งไว้ดว้ย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๔๘  บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
 (๑) มอีายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน 
หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (๓) ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ินเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา  ๔๙  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ดํารง
ตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง 

ให้มีการมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศ ผลการ
เลือกตั้ง 

มาตรา  ๕๐  ก่อนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม
สภากรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายต่อสภากรุงเทพมหานครโดยไม่มีการลงมติ ท้ังน้ี 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ไม่มีสภา
กรุงเทพมหานคร หรือยังมิได้แถลงนโยบาย หากมีกรณีสาํคัญและจําเป็นเร่งด่วน ซ่ึงปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
สําคัญของราชการหรือราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือก
ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแถลงนโยบายโดยไม่มกีารลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กระทําโดยเปิดเผย โดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนท่ีมาประชุมด้วย 
 หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภากรุงเทพมหานครได้ให้นายกรัฐมนตรีแจ้ง
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้
นําวิธีแจ้งคําสั่งทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงนโยบายต่อ
สภากรุงเทพมหานครแล้ว 
 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภา
กรุงเทพมหานครเป็นประจําทุกปี 
 คําแถลงนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
 มาตรา  ๕๑  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ นโยบาย 
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ  
 (๒) พิจารณาและออกประกาศของกรุงเทพมหานครในกรณีท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้
กิจการใดต้องเป็นไปตามท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 
 (๓) ประกาศใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านการให้ความเห็นของสภาท่ีปรึกษาการบริหาร การ
เศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพมหานคร 
 (๔) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
 (๕) ควบคุมดูแลการบริหารราชการของนครบาล 
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 (๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๗) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 (๘) วางระเบียบเพ่ือให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
 (๙) วางระเบียบการเงิน การคลัง การงบประมาณ การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การ
จ้างและการพัสดุของนครบาล 
 (๑๐) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 
 (๑๑) อํานาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 
 มาตรา  ๕๒  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายอื่นได้
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  ท้ังน้ี เว้น
แต่พระราชบัญญัติน้ีจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
 มาตรา  ๕๓  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตอ้ง 
 (๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน หรือข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
เว้นแต่ตําแหน่งท่ีต้องดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 (๒) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ 
 (๓ )  ไม่ เป็น คู่สัญญาหรือมีส่วนได้ เสียในสัญญาท่ีทํากับกรุง เทพมหานคร  หรือการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้
มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รบัการเลือกตั้ง 
 บทบัญญัติตามมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับ
เงินตอบแทน เงินค่าเบี้ยประชุม หรือเงินอื่นใด เน่ืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา หรือวุฒิสภา หรือสภา
ผู้แทนราษฎร หรือกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร หรือสภานครบาล หรือสภาท้องถ่ินอื่น หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งใน
ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัตใิห้เป็นโดยตําแหน่ง 
 ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาบังคับใช้กับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษา
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นตําแหน่งท่ีต้องดํารงตามกฎหมาย 
 มาตรา  ๕๔  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ 
 (๕)  กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๕๓ 
 (๖)  ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
 (๗) คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มกีารเลือกตั้งใหม่ 
 (๘) นายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากตําแหน่ง เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระทําการอัน
เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ของตําแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน 
 (๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
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 ในกรณีมีพฤติการณ์ดังท่ีระบุไว้ตาม (๙) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาก็ได้  มติของสภากรุงเทพมหานครในกรณีน้ีต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของ
สภากรุงเทพมหานครเท่าท่ีมีอยู่ ในการน้ี นายกรัฐมนตรีต้องนําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งมติของสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๕๕  เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา  ๕๔ (๔) หรือ (๕)  ให้นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการสอบสวนก่อนมี
คําสั่งให้พน้จากตําแหน่ง แต่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งมีสิทธิย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นเพ่ือขอให้เพิกถอนคําสั่งภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
 ในระหว่างรอคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งพักการปฏิบัติหน้าท่ีนับแต่
วันท่ีได้รับคําสั่งจนกว่าศาลปกครองช้ันต้นจะพิพากษา 
 ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พน้จากตําแหน่งไม่ย่ืนฟ้องต่อศาล หรือศาลปกครองช้ันต้นพิพากษาให้เป็นไปตามคําสั่ง ให้
ผู้ถูกสั่งน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีออกคําสั่ง 
 วันท่ีได้รับคําสั่งให้ออกจากตําแหน่งให้หมายถึงวันท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับคําสั่งดังกล่าว 
 มาตรา  ๕๖  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๕๔ (๑)  คงอยู่ในตําแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี แต่ในกรณีพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นใด
นอกจากการออกตามวาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มีปลัด
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๕๗  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไม่เกินหกคน
เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมี
คําสั่งมอบหมายและแต่งตั้งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผู้ ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่เกินจาํนวนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ 
 คําสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เรียงลําดับไว้ดว้ยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษ 
 มาตรา  ๕๘  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง 
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘(๖) กระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา ๒๓ 
ให้นําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา 

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย โดยอนุโลม 
มาตรา  ๕๙  ในกรณีมีการแต่งตั้งประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งดังกล่าวจะมีจํานวนรวมกันท้ังหมดเกินเก้าคนไม่ได้ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษาตามภารกิจและความจําเป็นได้มาตรา  ๖๐  ให้ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาเป็นข้าราชการ
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 

ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งเท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี มีอาํนาจแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตําแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาจากบุคคลซ่ึงผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นสมควรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเป็น
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๓ มาใช้บังคับแก่บุคคล
ดังกล่าวด้วย 
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เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง แล้วแต่
กรณี พ้นจากตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตามวรรคสองพ้นจากตําแหน่งด้วย นอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง หรือเมื่อกระทําการ
ต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๕๓ หรือถูกสั่งให้ออกตามคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะโดยมีความผิดหรือไม่มคีวามผิดก็ตาม 

ให้ข้าราชการการเมืองตามมาตราน้ี และคณะกรรมการท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งได้รับเงินเดือน 
เงินเพิ่ม เบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นสําหรับตําแหน่งตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 

 
หมวด ๓ 

การบริหารนครบาล 
 

 
มาตรา  ๖๑  การบริหารนครบาลประกอบด้วย 
(๑) สภานครบาล 
(๒) นายกนครบาล 

 
ส่วนท่ี  ๑ 

สภานครบาล 
  
 
 มาตรา  ๖๒  ในนครบาลหน่ึงให้มสีมาชิกสภานครบาลจํานวนสิบสองคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนครบาลน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีเหตุใดๆ ทําให้การเลือกตั้งท่ัวไปครั้งใดมีจํานวนสมาชิกสภานครบาลไม่ครบจํานวน แต่มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภานครบาลตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าสมาชิกสภานครบาลจํานวนน้ันประกอบ
เป็นสภานครบาล แต่ต้องดําเนินการให้มสีมาชิกสภานครบาลครบจํานวนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าอายุของสภานครบาลท่ีเหลืออยู่  
 มาตรา  ๖๓  สมาชิกสภานครบาลมาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนครบาลน้ัน โดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง การควบคุมการเลือกตั้ง และการร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาล ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาล ในการนี้ ในข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงมีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนซ่ึงเป็นกลางในการทํา
หน้าท่ีจัดการและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
 ในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครได้รับคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งและพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้กรุงเทพมหานครย่ืนคําร้องดังกล่าวต่อศาลช้ันต้นเพ่ือให้มีคําวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รบัคํารองจากกรุงเทพมหานคร คําวินิจฉัยของศาลช้ันต้นให้ถือเป็นท่ีสุด 
 มาตรา   ๖๔  การเลือกตั้ งสมาชิกสภานครบาลจะกระทําได้ เมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ในประกาศนั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งไว้ด้วย  
 ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้มีผลบังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๖๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาล ให้ถือเขตนครบาลเป็นเขตเลือกตั้ง  
 มาตรา  ๖๖  ให้ราษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้งมีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลได้เท่าจํานวนท่ีนครบาลแต่ละแห่ง
พึงมี ตามมาตรา ๖๒ 
 มาตรา  ๖๗ ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาล 
 (๑)  มีสัญชาติไทย แต่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้งได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๒)  มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมกีารเลือกตั้งและ 
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 (๓)  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนครบาลน้ัน ๆ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันเลือกตั้ง หรือ
เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนครบาลก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวันและได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องท่ีตามกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม
ปีนับถึงปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๖๘  ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีในวันเลือกตั้ง เป็นผู้ตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 (๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ 
 (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๖๙  ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานครบาล 
 (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มอีายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
 (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนครบาลน้ัน ๆ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 
 มาตรา  ๗๐  ผู้มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภานครบาล 
 (๑) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๗๒ (๔) 
 (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๕) เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกตั้งแต่สองปีข้ึนไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 (๖) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีถึงวันเลือกตั้ง 
 (๗)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมชิอบในวงราชการ 
 (๘) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
 (๙) เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
 (๑๐) เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผูบ้ริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 
 (๑๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือถูกห้ามหรือตัดสิทธิมิให้ดาํรงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๑๓) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึงหน่ึงปีนับแต่วันท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีคําสั่ง อันเน่ืองมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินหรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๔) เป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รอง
ผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เน่ืองจากมี
พฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 (๑๕) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันท่ีพ้นจาก
ตาํแหน่งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (๑๖) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินตามกฎหมาย 
 (๑๗) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 



158 

 (๑๘) เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน รอง
ผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุ
กระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา ๒๓ และพ้นจากตําแหน่งยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑๙) พ้นจากสมาชิกภาพเพราะสภานครบาลถูกยุบตามมาตรา ๗๖ หรือพ้นจากสมาชิกภาพเพราะถูกสั่งให้
พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๗๖ (๗) หรือ (๘)  ยังไม่ถึงสี่ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๗๑  อายุของสภานครบาลมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานคร
บาลเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๗๒  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี สมาชิกสภานครบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภานครบาลด้วยถ้อยคํา
ดังต่อไปน้ี 
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะดํารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ท้ังจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ท้องถ่ิน และประชาชน” 
 มาตรา  ๗๓  สมาชิกสภานครบาลย่อมเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตนครบาล และต้องปฏิบัติตามคํา
ปฏิญาณโดยเคร่งครัด และต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย
ใดๆ 
 มาตรา  ๗๔  สมาชิกสภานครบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีนคร
บาลเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให้แก่นครบาลหรือท่ีนครบาลน้ันจะกระทํา 
 การเป็นคู่สัญญารับบริการท่ีนครบาลจัดทําขึ้นเพ่ือบริการแก่ประชาชนเป็นการท่ัวไปตามอํานาจหน้าท่ี มิให้
ถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามวรรคหน่ึง 
 ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับการเป็นคู่สัญญากับนครบาลอยู่ก่อนเข้าดํารงตําแหน่งหรือสืบเน่ืองจาก
สัญญาท่ีมอียู่กอ่นเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าว และสัญญาน้ันเกี่ยวกับกิจการท่ีนครบาลทํากับประชาชนท่ัวไปเป็นปกติและไม่มี
ลักษณะผูกขาดตัดตอนด้วย โดยอนุโลม 
 ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับสมาชิกสภานครบาล โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๗๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภานครบาล หรือมีการยุบสภานครบาล 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภานครบาล 
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๙ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา  ๗๐ 
 (๕) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๗๔ 
 (๖) ขาดประชุมสภานครบาลสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 (๗) สภานครบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก่อ
ความไม่สงบเรียบร้อยแก่นครบาล หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภานครบาล โดยมีสมาชิกสภานครบาลจํานวน
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าช่ือเสนอให้สภานครบาลพิจารณา และมติ
ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  ท้ังน้ี ให้สมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันท่ีสภานครบาลมีมติ 
 (๘) ถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิกสภานครบาลตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภานครบาล 
 ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกัน หรือไม่มีสมาชิกสภานครบาลไม่
ว่าด้วยเหตุใดให้ถือว่าเป็นการยุบสภานครบาล 
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลตามวรรคหน่ึงนอกจากกรณีตาม (๗) ให้สิ้นสุดตั้งแต่วันท่ีขาด
คุณสมบัติหรือมีเหตุให้พ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี แต่ไม่กระทบถึงการใดท่ีสมาชิกสภานครบาลผู้น้ันกระทําไปและเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับไปก่อนวันท่ีออกจากตําแหน่ง เว้นแต่กรณีตามวรรคสี่ หรือมีกฎหมายกําหนดไว้อย่างอื่น 
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลตาม (๔) ถ้าการขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามน้ันมีอยู่
ก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง และผู้น้ันรู้อยู่แล้วว่าตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเช่นน้ัน ผู้น้ันไม่มีสิทธิได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับไปก่อนวันท่ีออกจากตําแหน่ง 
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 มาตรา  ๗๖  เมื่อมีกรณีสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๗๕ (๓) (๔) 
(๕) หรือ (๖)  ไม่ว่าความจะปรากฏต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นท่ีสุด 
 ในกรณีมีเหตุท่ีจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๗๕ (๕)  ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ท่ีจะต้องดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยแม้ว่าสมาชิกผู้น้ันจะได้พ้นจากตําแหน่งไปด้วยเหตุอื่นแล้ว และในกรณีท่ีปรากฏผล
จากการสอบสวนว่าผู้น้ันมีเหตุจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๗๔  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้ผู้น้ันพ้นจาก
ตาํแหน่งนับแต่วันท่ีกระทํา  
 การฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  แต่การนับระยะเวลาตามมาตรา  ๗๐ (๑๙)  ให้นับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมี
คําวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง 
 การวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงไม่กระทบถึงการใดท่ีผู้น้ันได้กระทําไปแล้ว รวมท้ังไม่กระทบต่อเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนท่ีได้รบัไปก่อนมีคําวินิจฉัย เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 มาตรา  ๗๗  สมาชิกสภานครบาลผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีสิทธิ
อทุธรณ์คําวินิจฉัยต่อศาลปกครองช้ันต้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําวินิจฉัยน้ัน คําวินิจฉัยของศาลปกครองช้ันต้น
ให้เป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๗๘  ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มกีารเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันท่ีสมาชิกสภานครบาลดํารง
ตําแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีสมาชิกสภานครบาลพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 
เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภานครบาลจะเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 มาตรา  ๗๙  เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภานครบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นท่ีมิใช่เหตุตามมาตรา ๗๘และอายุของ
สภานครบาลเหลืออยู่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลข้ึนแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีตําแหน่งน้ันว่างลง 
 ให้สมาชิกสภานครบาลซ่ึงได้รับเลือกตั้งแทนน้ันอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภานครบาลท่ีเหลืออยู่
 ในระหว่างท่ีตําแหน่งสมาชิกสภานครบาลว่างลง และยังมิได้มกีารเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลแทนตําแหน่ง
ท่ีวา่ง ให้สภานครบาลประกอบด้วยสมาชิกสภานครบาลเท่าท่ีมีอยู่  เว้นแต่จะมีสมาชิกสภานครบาลเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหน่ึง ใน
กรณีเช่นน้ัน ถ้าอายุของสภานครบาลเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้สมาชิกสภานครบาลท่ีเหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งโดย
ถือว่าเป็นการยุบสภานครบาล 
 มาตรา  ๘๐  ให้สภานครบาลเลือกสมาชิกสภานครบาลเป็นประธานสภานครบาลคนหน่ึง และรอง
ประธานสภานครบาลไม่เกินสองคน โดยให้ดํารงตําแหน่งทันทีท่ีได้รับเลือก 
 การเลือกประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาลให้กระทําในการประชุมสภานครบาลครั้งแรก
ภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไป 
 มาตรา  ๘๑  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศผลการเลือกประธานสภานครบาล และรอง
ประธานสภานครบาลตามมติของสภานครบาลในท่ีประชุมสภานครบาลตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง และจัดให้มีประกาศเป็น
หนังสือภายในเจ็ดวัน นับแต่เลือกประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาล เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศผลแล้ว ให้ประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาลปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภานครบาลและรอง
ประธานสภานครบาลได้ตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้นไป เพื่อดําเนินการประชุม กําหนดสมัยประชุมสามัญและกิจการอ่ืนท่ีจําเป็นต่อไป
 มาตรา  ๘๒  ประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาลอยู่ในตําแหน่งตามวาระคราวละสองปี  
 มาตรา  ๘๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาล
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) พน้จากสมาชิกภาพแห่งสภานครบาลตามมาตรา  ๗๕ 
(๒) มีการยุบสภานครบาล หรือถือว่ามีการยุบสภานครบาล 
(๓)  ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(๔)  มีเหตุท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
มาตรา  ๘๔  ในกรณีท่ีตําแหน่งประธานสภานครบาลหรือรองประธานสภานครบาลว่างลง ให้สภานครบาล

เลือกสมาชิกสภานครบาลข้ึนใหม่เพื่อดํารงตําแหน่งท่ีว่างแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง 
มาตรา  ๘๕  ประธานสภานครบาลมีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอ่ืนให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการประชุมสภานครบาล 
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รองประธานสภานครบาลหรือประธานสภานครบาลปฏิบัติการตามหน้าท่ี และกระทํากิจการตามท่ี
ประธานสภานครบาลมอบหมาย 

ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภานครบาลหรือประธานสภานครบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รอง
ประธานสภานครบาลปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

ในการประชุมครั้งใดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ให้สมาชิกสภานครบาลท่ีมาประชุมเลือก
กันเองเพ่ือทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมครั้งน้ัน 

มาตรา  ๘๖  ให้ปลัดนครบาลแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญโดยความเห็นชอบของประธานสภา
นครบาลเป็นหัวหน้าสํานักงานเลขานุการประธานสภานครบาล 

มาตรา  ๘๗  ให้ปลัดนครบาลแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครสังกัดนคร
บาลน้ันๆปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานเลขานุการสภานครบาลตามอัตราท่ีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บคุลากรกรุงเทพมหานครกําหนด 

มาตรา  ๘๘  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลครบตามจํานวนแล้วให้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกและดําเนินการให้มีการประชุมสภานครบาลครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานสภานครบาลและ
รองประธานสภานครบาล และกําหนดสมัยประชุมสามัญ 

มาตรา  ๘๙  ในกรณีท่ีพ้นสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไปแล้ว สมาชิกสภานครบาลยังไม่ครบจํานวนแต่มี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภานครบาลตามมาตรา  ๖๒  วรรคหน่ึงให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเรียกและดําเนินการให้มีการประชุมสภานครบาลครั้งแรกเพ่ือดําเนินการตามมาตรา  ๘๘  ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันท่ีมสีมาชิกถึงจํานวนร้อยละเก้าสิบห้าดังกล่าว 

มาตรา  ๙๐  ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อาจดําเนินการให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตาม
กําหนดเวลาในมาตรา  ๘๘  หรือมาตรา  ๘๙  หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภานครบาลได้ให้ดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการประชุมได้ เพราะสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดไม่มาหรือไม่เข้าประชุมหรือเข้า
ประชุมแล้วออกจากท่ีประชุมก่อนเสร็จสิ้นการประชุม  ท้ังน้ี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งยุบ
สภานครบาล 

(๒) ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการประชุมได้ เพราะสมาชิกสภานครบาลบางคนไม่มาหรือไม่เข้าประชุมหรือมา
หรือเข้าประชุมแล้วออกจากท่ีประชุมก่อนเสร็จสิ้นการประชุม  ท้ังน้ี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งให้สมาชิกสภานครบาลผู้ไม่มาหรือไม่เข้าประชุมหรือออกจากท่ีประชุมดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง 

(๓) ในกรณีท่ีสมาชิกสภานครบาลมาประชุมแล้วไม่อาจเลือกประธานสภานครบาลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมครั้งก่อน และถ้าในการประชุมนัดท่ีสั่ง
เลื่อนมามีกรณีตาม (๑) หรือ (๒) หรือยังไม่อาจเลือกประธานสภานครบาลได้ก็ให้สั่งยุบสภานครบาล 

(๔) ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการประชุมได้ด้วยเหตุอื่นใดอันเกิดจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของ
สมาชิกสภานครบาลโดยไม่มเีหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการได้ตามท่ีเห็นควรโดยจัดให้ยุบสภานครบาล
หรือสั่งให้สมาชิกสภานครบาลบางคนพ้นจากตําแหน่งก็ได้ 

ในกรณีตาม (๒) ถ้าสมาชิกสภานครบาลท่ีเหลืออยู่ยังมีจํานวนถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภา
นครบาล  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มกีารประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีกําหนดให้มีการประชุมครั้งก่อน 
และถ้าในการประชุมนัดท่ีสั่งเลื่อนมายังไม่อาจประชุมได้ ก็ให้สั่งยุบสภานครบาล 

คําสั่งของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นท่ีสุด  
มาตรา  ๙๑  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญของสภานครบาลไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย สมัย

ละไม่เกินสามสิบวัน  ท้ังน้ี จํานวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีแต่ละสมัย ให้สภานคร
บาลกําหนด โดยจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสําหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นสภานครบาลจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไม่เกินสิบห้าวันก็ได้ 
การปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง จะกระทําได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของ

สภานครบาล 
มาตรา  ๙๒  เมื่อมีกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งนครบาล สภานครบาล นายกสภานครบาล หรือสมาชิก

สภานครบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ อาจย่ืนคําร้องต่อประธานสภา
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นครบาลขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ และให้ประธานสภานครบาลเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนดวันประชุมภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้อง 

สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประชุมครั้งแรกของสมัยประชุมวิสามัญน้ัน และให้นํา
มาตรา ๙๑ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา  ๙๓  ภายใต้บังคับมาตรา  ๘๘  มาตรา  ๘๙  และมาตรา ๙๐  วรรคสอง ให้ประธานสภานครบาล
เรียกประชุมสภานครบาลตามสมัยประชุม 

ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภานครบาล หรือประธานสภานครบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย สมาชิกสภานคร
บาลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภานครบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครขอให้เรียกประชุมสภานครบาลได้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกประชุมสภานครบาลภายในเจ็ด
วันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้อง 

ในการประชุมสภานครบาลท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมตามวรรคสอง ประธานสภา
นครบาลและรองประธานสภานครบาลจะทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไม่ได้และให้สมาชิกสภานครบาลเลือกกันเองเพื่อ
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมครั้งน้ัน 

มาตรา  ๙๔  การประชุมสภานครบาล ต้องมีสมาชิกสภานครบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
สมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ จงึจะเป็นองค์ประชุม 

นายกนครบาลและรองนายกนครบาลมีสิทธิเข้าประชุมสภานครบาล และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

สภานครบาลจะอนุญาตให้บุคคลซ่ึงนายกสภานครบาลมอบหมาย หรือเชิญบุคคลใดเข้าแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดในท่ีประชุมของสภานครบาลก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มาตรา  ๙๕  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เว้นแต่ท่ีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
พระราชบัญญัติน้ี   

สมาชิกสภานครบาลคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา  ๙๖  สภานครบาลมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี และตามท่ีมีกฎหมายอ่ืน
กําหนด 

สภานครบาลจะประชุมปรึกษาหารือหรือกระทําการใดนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีหรือฝ่าฝืนกฎหมายมิได้ 
มาตรา  ๙๗  การประชุมสภานครบาลต้องกระทําโดยเปิดเผยตามลักษณะท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับ

กรุงเทพมหานครว่าด้วยการประชุมสภานครบาล แต่ถ้านายกนครบาลหรือสมาชิกสภานครบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่
ของจํานวนสมาชิกเท่าท่ีมอียู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

การประชุมสภานครบาลให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการประชุมสภานครบาล 
ประชาชนย่อมมีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภานครบาลท่ีกําหนดโดยเปิดเผยได้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ว่าด้วยการประชุมสภานครบาล 
มาตรา  ๙๘  ในท่ีประชุมสภานครบาล สมาชิกย่อมมีสทิธิตั้งกระทู้ถามนายกนครบาลในเรื่องเกี่ยวกับงานใน

หน้าท่ีของนายกนครบาล โดยจะถามและให้ตอบในท่ีประชุมสภานครบาล หรือให้ตอบเป็นหนังสือก็ได้ 
นายกนครบาลมีหน้าท่ีต้องตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภานครบาลตามวรรคหน่ึง เว้นแต่กรณีมีเหตุอัน

สมควรเน่ืองจากการเปิดเผยเรื่องท่ีถามอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นครบาลหรือราชการ นายกนครบาลจะไม่ตอบก็ได้แต่
ตอ้งช้ีแจงเหตุผลให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 

มาตรา  ๙๙  สมาชิกสภานครบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภานครบาลเท่าท่ีมีอยู่มี
สิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติของเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อให้นายกนครบาลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารราชการของนครบาลได้ แต่จะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายไม่ได้ 

ญัตติตามวรรคหน่ึงให้ย่ืนต่อประธานสภานครบาล และให้ประธานสภานครบาลกําหนดวันสําหรับการ
อภิปรายท่ัวไป ซ่ึงต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับญัตติโดยให้แจ้งญัตติให้นายกนครบาลทราบ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

เมื่อเปิดอภิปรายทัว่ไปตามวรรคหน่ึงแล้ว จะเสนอญัตติเปิดอภิปรายทัว่ไปในปีปฏิทินเดียวกันน้ันอีกไม่ได้ 
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มาตรา  ๑๐๐  สภานครบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภานครบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภานคร
บาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภานครบาลหรือมิได้เป็นสมาชิกสภานครบาลต้ังเป็นคณะกรรมการวิสามัญของ
สภานครบาล เพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของสภานครบาลตามท่ีสภา
นครบาลมอบหมายได้ 

สมาชิกสภานครบาลจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการสามัญเกินสองคณะมิได้ 
การสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดตามวรรคหน่ึง จะสอบสวนหรือศึกษาเรื่องอื่นใดมิได้เว้นแต่เป็นเรื่องท่ีสภา

นครบาลมอบหมายไว้เป็นการเฉพาะ และจะดําเนินการใดรวมท้ังการเปิดเผยเรื่องตามท่ีสอบสวนหรือศึกษามิได้จนกว่าจะได้
รายงานต่อสภานครบาล และสภานครบาลมีมติให้ดําเนินการได้ 

นายกนครบาลมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภานครบาลหรือมิได้เป็นสมาชิกสภานครบาลให้สภานคร
บาลตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหน่ึงได้ไม่เกินจํานวนท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การประชุมสภานครบาล 

มาตรา  ๑๐๑  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา  ๑๐๐  ให้เป็นไปตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยการประชุมสภานครบาล แต่ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

มาตรา  ๑๐๒  ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการประชุมสภานครบาลจะต้องกําหนดถึงประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภานครบาล วิธีการประชุม การเลือกและการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานสภานครบาล รองประธานสภา
นครบาล คณะกรรมการของสภานครบาล การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ  การปรึกษา การอภิปราย 
การลงมติ การตั้งและตอบกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอ่ืนท่ีเป็น
หน้าท่ีของสภานครบาล 

มาตรา  ๑๐๓  เงินประจําตําแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานสภานคร
บาล  รองประธานสภานครบาล  สมาชิกสภานครบาล  กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญท่ีสภานครบาลตั้งข้ึนให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 
สว่นท่ี ๒ 

นายกนครบาล 
 
 

 มาตรา  ๑๐๔  ให้นครบาลมีนายกนครบาลคนหนึ่งซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
นครบาลน้ัน โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง การควบคุมการเลือกตั้ง และการร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกนครบาลให้เป็นไป
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๓  วรรคสอง และวรรคสาม 
 มาตรา  ๑๐๕  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกนครบาลต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๗  และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา  ๖๘ 
 มาตรา  ๑๐๖  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกนครบาลต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๙  และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๐ และต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปน้ีด้วย 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบรูณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกรัฐสภา 
 มาตรา  ๑๐๗  นายกนครบาลมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งและให้ดํารงตําแหน่งนับแต่
วันเลือกตั้ง 
ให้มีการมอบหมายงานในหน้าท่ีนายกนครบาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๑๐๘  นายกนครบาลอาจแต่งตั้งรองนายกนครบาลได้ไม่เกินสองคน รองนายกนครบาลมีหน้าท่ี
ช่วยเหลือนายกนครบาลในการบริหารราชการนครบาลตามท่ีนายกนครบาลมอบหมาย 
 มาตรา  ๑๐๙  รองนายกนครบาลต้องแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมิใช่เป็นสมาชิกสภานครบาล และมีคุณสมบัตติาม
มาตรา  ๖๙  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗๐  เว้นแต่ในเรื่องอายุให้นับแต่วันแต่งตั้ง 
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 มาตรา  ๑๑๐  ให้นายกนครบาลแถลงนโยบายต่อสภานครบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าท่ี โดย
ให้ประธานสภานครบาลจัดให้มีการประชุมสภานครบาลเพื่อการดังกล่าวภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากนายกนครบาล 
การแถลงนโยบายดังกล่าวไม่มกีารลงมติ 
 ในกรณีท่ีอยู่ในระหว่างยังไม่มสีภานครบาลหรือไม่มีการประชุมสภานครบาลตามวรรคหน่ึง ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้นายกนครบาลจัดทําคําแถลงนโยบายปิดประกาศไว้ ณ ท่ีประชุมสภานครบาลแทนการแถลงนโยบายต่อสภานครบาลตาม
วรรคหน่ึง ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีนายกนครบาลเข้ารับหน้าท่ี 
 คําแถลงนโยบายของนายกนครบาล ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีทําการของนครบาลด้วย 
 มาตรา  ๑๑๑  นายกนครบาลมีอํานาจและหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนานครบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร  โดยให้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน 
 (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของนครบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ นโยบายและแผนพัฒนานครบาล รวมท้ังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติราชการในนครบาลน้ัน ๆ  
 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกนครบาล เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการรองนายกนครบาล 
และที่ปรึกษานายกนครบาล 
 (๔) วางระเบียบเพ่ือให้การบริหารกิจการของนครบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยระเบียบดังกล่าวต้องไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือข้อบังคับกรุงเทพมหานคร 
 (๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าท่ีของนายกนครบาล 
 มาตรา  ๑๑๒  ให้นํามาตรา  ๗๔  มาใช้บังคับกับนายกนครบาล รองนายกนครบาล เลขานุการนายกนคร
บาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล และที่ปรึกษานายกนครบาล โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๑๓  นายกนครบาลพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗๐ 
(๕) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔  
(๖) ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเวลาติดต่อกันเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันโดยให้พ้นจากตําแหน่ง

ตั้งแต่วันท่ีพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
(๗) นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อมีกรณีแสดง

ให้เห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ของตําแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเห็นได้
ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย 
หรือสวัสดิภาพของประชาชน คําสั่งของนายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นท่ีสุด 
  (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนครบาลน้ันจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมา
ลงคะแนนเสียงเข้าช่ือถอดถอนเพ่ือให้พ้นจากตําแหน่งตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของนายกนครบาลตาม (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) 
ให้นําความในมาตรา  ๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อนายกนครบาลพ้นจากตําแหน่งให้ปลัดนครบาลปฏิบัติหน้าท่ีของนายกนครบาล และให้มีอํานาจในการ
สั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการนครบาล ตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี
และกฎหมายอื่น แต่การดําเนินการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนหรือมีผลผูกพันงบประมาณ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน  ท้ังน้ี จนกว่านายกนครบาลท่ีได้รับเลือกตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 
 มาตรา  ๑๑๔  รองนายกนครบาลพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) นายกนครบาลพ้นจากตําแหน่ง 
(๒) นายกนครบาลมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๓) ตาย 
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(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกนครบาล  
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๙  หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗๐ 
(๖) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๗๔ 

 (๗) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้นําความในมาตรา  
๗๖  และมาตรา  ๗๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๑๕  นายกนครบาลแต่งตั้งเลขานุการนายกนครบาลได้หน่ึงคน และผู้ช่วยเลขานุการนายกนคร
บาลไม่เกินจํานวนรองนายกนครบาล 
 ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร นายกนครบาลจะแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกนครบาลไม่เกินสองคนได้ 
เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล หรือท่ีปรึกษานายกนครบาลต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๙ (๑) 
และ (๒) และไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา  ๗๐ 
 มาตรา  ๑๑๖  เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล และที่ปรึกษานายกนครบาลพ้น
จากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) นายกนครบาลพ้นจากตําแหน่ง 
(๒) นายกนครบาลมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกนครบาล 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐ 
(๖) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ (๕) 
(๗) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอัน

ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) ให้นายกนครบาลดําเนินการ
สอบสวนเพื่อสั่งการและคําสั่งของนายกนครบาลเป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๑๑๗  ให้นายกนครบาล รองนายกนครบาล เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนคร
บาล ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา เป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดาํรงตําแหน่งตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ี  
 มาตรา  ๑๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
นครบาล รองนายกนครบาล เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล ท่ีปรึกษานายกนครบาล ให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 

 
 

 มาตรา  ๑๑๙  ให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
 (๑) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๓) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๔) สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 
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 (๕) สํานักหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเป็นสํานัก 
 (๖) ส่วนราชการของนครบาลตามท่ีกําหนดไว้ใน ส่วนท่ี ๒ สว่นราชการของนครบาล  
 การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหน่ึง จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครโดยทําเป็นประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๒๐  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําของ
สภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร ข้ึนต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และจะมีผู้ช่วยเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครก็ได้ 
 มาตรา  ๑๒๑  สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการและ
งานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บงัคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครข้ึนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
ข้าราชการการเมือง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยของเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครข้ึนต่อเลขานุการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ  
 มาตรา  ๑๒๒  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการ
ประจําของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้ึนต่อ
ปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บคุลากรกรุงเทพมหานคร ข้ึนต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร และจะให้
มีผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือ
หลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ 
  มาตรา  ๑๒๓  สํานักปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะให้มรีองปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัตริาชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ 
  มาตรา  ๑๒๔  นอกจากอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๓  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมี
อาํนาจและหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครรองจากผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๒๕  สํานักตามมาตรา  ๑๑๙ (๕)  มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อํานวยการสํานักซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก และจะให้มีรองผู้อํานวยการสํานัก
ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัตริาชการแทนผู้อํานวยการสํานักก็ได้ 
 มาตรา  ๑๒๖  นอกจากอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๕  ให้ผู้อํานวยการสํานักมีอํานาจ
และหน้าท่ีตามท่ีมีกฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เร่งรัด 
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักท่ีรบัผิดชอบ 
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สว่นท่ี ๒ 
ส่วนราชการของนครบาล 

 
 
 มาตรา  ๑๒๗  ให้จัดระเบียบราชการนครบาล ดังน้ี 

(๑) สํานักงานปลัดนครบาล 
(๒) กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกอง  

 การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงกองหรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหน่ึง จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยทําเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๒๘  สํานักงานปลัดนครบาล มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของนครบาล และ
ราชการท่ีมิได้กาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มปีลัดนครบาลซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และจะให้มีรองปลัดนครบาล ซ่ึงเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคน เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัตริาชการแทนปลัดนครบาลก็ได้ 
 ในสํานักงานปลัดนครบาลอย่างน้อยต้องมีส่วนราชการ ดังน้ี 
 (๑) สํานักเลขานุการสภานครบาล มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําของสภานครบาล มีเลขานุการ
สภานครบาลซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญปฏิบัติหน้าท่ีข้ึนต่อปลัดนครบาลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ในงานเลขานุการสภานครบาลขึ้นต่อประธานสภานครบาล และจะมีผู้ช่วยเลขานุการสภานครบาลซ่ึงเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภานครบาลก็ได้ 
 (๒) สํานักงานเลขานุการนายกนครบาล มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการและงานของนายกนครบาล มี
เลขานุการนายกนครบาล ซ่ึงมิได้เป็นข้าราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้บงัคับบัญชา 
ข้ึนต่อนายกนครบาลและมีผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล เป็นผู้ช่วยสั่งการหรือปฏิบัตริาชการแทนเลขานุการนายกนครบาล
และมีหัวหน้าสํานักงานนายกนครบาล ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยของเลขานุการนายกนครบาล และ
ของผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล 
 มาตรา  ๑๒๙  ให้ปลัดนครบาลมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของนายกนครบาล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของนครบาลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกนครบาล กํากับ เร่งรัด ติดตาม ผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในนครบาล รวมท้ังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติราชการในนครบาลน้ัน  
 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีอ้างถึงปลัดกรุงเทพมหานคร
ในเขตพื้นท่ีนครบาล ให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน อ้างถึงปลัดนครบาล
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา  ๑๓๐  กองตามมาตรา  ๑๒๗ (๒)  มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้ากองซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแล้วแต่กรณีเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ในการปฏิบัตริาชการของกอง และจะให้มี
รองผู้อํานวยการกอง หรือผู้ช่วยหัวหน้ากองซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการ
แทนผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้ากอง แล้วแต่กรณีก็ได้ ผู้อาํนวยการกองหรือหัวหน้ากองมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนด และตามคําสั่งของนายกนครบาลและปลัดนครบาล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของกองท่ีรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามนโยบายของนครบาล กํากับ เร่งรัด ติดตาม ผลการปฏิบัตริาชการของกองท่ีรับผิดชอบ 
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หมวด ๕ 
การรกัษาราชการแทน และการปฏิบัตริาชการแทน 

 
 

สว่นท่ี ๑ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๓๑  อํานาจและหน้าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามลําดับท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ตามมาตรา  ๕๗  เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีปลัด
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๓๒  วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัตริาชการท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรใีนเรื่องน้ันมิได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครก็ได้  แต่ถ้าจะมอบหมายให้ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานัก 
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเป็นสํานัก หรือนายกนครบาลหรือปลัดนครบาลให้ทําเป็นคําสั่ง และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๓๒  ในกรณีท่ีมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองปลัด
กรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคนให้รองปลัดกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซ่ึงมี
ฐานะเป็นสํานักคนใดคนหน่ึงเป็นผูร้ักษาราชการแทน 
 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีปลัดกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือ
ดาํเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น
อย่างอื่น ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจ โดยทําเป็นหนังสือให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
กรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อํานวยการสํานักหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเป็นสํานัก 
ผู้อาํนวยการกอง หัวหน้ากองหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าหรือปลัดนครบาลปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร 
ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๓๓  ในกรณีท่ีมีรองผู้อํานวยการสํานัก การสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองผู้อํานวยการสํานัก ให้
เป็นไปตามท่ีผู้อํานวยการสํานักมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดาํรงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการให้รองผู้อํานวยการสํานักเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อํานวยการสํานักหลายคน ให้รองผู้อํานวยการสํานักผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการสํานักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากองหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าของสํานักน้ันคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผู้อํานวยการสํานักจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัต ิหรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น
อย่างอื่น ผู้อํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการ
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สํานักก็ได้  แต่ถ้าจะมอบให้ ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าของสํานักน้ันหรือปลัดนครบาล 
ปฏิบัติราชการแทนในนามผู้อํานวยการสํานัก ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๓๔  การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามท่ีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครหลาย
คน ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมายให้ เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนใดคนหน่ึงเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสํานักงานเลขานุการประธานสภากรงุเทพมหานครผูม้อีาวโุสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา  ๑๓๕  การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามท่ีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หลายคน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา  ๑๓๖  ในกรณีท่ีมีผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามท่ีหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วย
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา  ๑๓๗  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้
ซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งน้ันมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซ่ึงมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าท่ีอย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทําหน้าท่ีกรรมการหรือมีอํานาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ันใน
ระหว่างท่ีรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

 
สว่นท่ี ๒ 
นครบาล 

 
  
 มาตรา  ๑๓๘  การสั่งและการปฏิบัติราชการ การรักษาราชการและการปฏิบัติราชการของประธานสภา
นครบาล นายกนครบาล ปลัดนครบาลและผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้ากอง ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๑๓๑  มาตรา  ๑๓๒  
มาตรา  ๑๓๓  มาตรา  ๑๓๔  มาตรา  ๑๓๕  มาตรา  ๑๓๖  และมาตรา  ๑๓๗  มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
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หมวด  ๖ 
อํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 

 
 

สว่นท่ี ๑ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

 มาตรา  ๑๓๙  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ท้ังน้ี ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมาย
อื่นท่ีกาํหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
(๒) การทะเบยีนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๕) การผังเมือง 
(๖) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา 
(๗) การจราจร 
(๘) การขนส่ง 
(๙) การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
(๑๐) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๑๑) การควบคุมอาคาร 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
(๑๕) บํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(๑๖) การสาธารณูปโภค 
(๑๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๑๘) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๑๙) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๐) การจัดให้มแีละควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๑) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(๒๒) การจัดการศึกษา 
(๒๓) การสาธารณูปการ 
(๒๔) การสังคมสงเคราะห์ 
(๒๕) การส่งเสริมการกีฬา 
(๒๖) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(๒๗) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๒๘) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒๙) การให้บริการแก่เอกชน สว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 

 (๓๐) หน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ 
นายกเทศมนตรี หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย หรือท่ีกฎหมายระบุเป็นหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 

(๓๑) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีมติให้ถ่ายโอนให้แก่กรุงเทพมหานคร 
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บรรดาอํานาจและหน้าท่ีใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถ่ินอื่น 
จะมอบให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ทําเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ แล้วแต่กรณี ใน
กรณีท่ีทําเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
 ในการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจและหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง มีความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าดําเนินการใน
ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคหรือเพื่อประโยชน์แก่ท้องถ่ิน กรุงเทพมหานครจะเข้า
ดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์น้ัน ท้ังน้ี ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
 บรรดาอํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ถ้าเป็นการดําเนินกิจการเพ่ือให้บริการสาธารณะเฉพาะใน
เขตนครบาล ให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของนครบาลในการดําเนินกิจการในเขตนครบาลน้ันแทนกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๔๐  การบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในลักษณะดังต่อไปน้ี 

(๑) กําหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบาย หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ เพ่ือให้
นครบาลนําไปเป็นแนวทางในการใช้อํานาจและหน้าท่ีในเขตนครบาล 

(๒) ช่วยเหลือ สนับสนุนและประสานการดําเนินการในการให้บริการสาธารณะของนครบาล และระหว่าง
นครบาล 

(๓) จัดทําบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีของนครบาลในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครเห็นว่ามีความจําเป็นเพราะเป็น
กิจการขนาดใหญ่ท่ีกระทบต่อพื้นท่ีและหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวมของกรุงเทพมหานคร กิจการท่ีต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับหลายนครบาล กิจการท่ีนครบาลไม่อาจจัดทําข้ึนหรือไม่สามารถให้บริการท่ัวถึง หรือกิจการท่ีจัดทําข้ึน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี ก่อนการจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าว ให้
กรงุเทพมหานครแจ้งต่อนครบาลเพื่อทราบด้วย 
 บรรดาการใช้อํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย ถ้าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจและหน้าท่ีของ
นครบาลเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครมอบอํานาจให้นครบาลเป็นผู้ใช้อํานาจและหน้าท่ีตาม
กฎหมายน้ันแทนด้วย โดยจัดทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๔๑  ในกรณีท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ดําเนินกิจการใดท่ีอยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานครอันมีลักษณะท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ 
 เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหน่ึง ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนกรงุเทพมหานคร
และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหามาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยเร็ว และเมื่อมีข้อยุติประการใด ให้กรุงเทพมหานครและส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามข้อยุติน้ัน ในกรณีท่ีไม่อาจหาข้อยุติได้หรือไม่อาจดําเนินการตามข้อยุติได้ ให้ดําเนินการตามคํา
วินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา  ๑๔๒  ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระ
ทางการเงินของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจมอบให้บุคคลใดหรือเข้าร่วมกับบุคคลใดกระทํากิจการท่ีอยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีของกรุงเทพมหานครได้ ในกรณีเช่นน้ัน ผู้กระทํากิจการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจการน้ันแทนกรุงเทพมหานครตามอัตราท่ีได้ทําความตกลงกับกรุงเทพมหานคร แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีกาํหนดใน
ข้อบัญญัติ 
 การกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และนายกรัฐมนตรีก่อน 
 ในกรณีท่ีกิจการท่ีมอบหมายให้บุคคลใดดําเนินการหรือร่วมกับบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหน่ึง เป็น
กิจการหรือภารกิจท่ีเป็นหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครในการให้บริการประชาชน กรุงเทพมหานครจะเรียกเก็บค่าตอบแทนใด ๆ  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลน้ันอันเป็นผลให้ประชาชนต้องรับภาระสูงข้ึนโดยไม่จําเป็นมิได้ 
 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถ้าก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครเกิน
สมควร นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรุงเทพมหานครดําเนินกิจการหรือภารกิจน้ันเองก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด ใน
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีวงเงินต่ํากว่าท่ีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐโดยกําหนดให้ต้องทําแนวทางของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐด้วยก็ได้ 
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 มาตรา  ๑๔๓  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ีมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า หรือการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานครอาจร่วมมือดําเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรืออาจมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น
ดาํเนินการแทนได้ 
 ในการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นดําเนินการตามวรรคหน่ึง กรุงเทพมหานครให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมายได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมายมี
อํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากประชาชนในเขตท่ีให้บริการเป็นรายได้ของตนท้ังหมดหรือจัดแบ่งให้
กรุงเทพมหานครได้ ท้ังน้ี ตามท่ีตกลงกัน ในกรณีท่ีไม่อาจตกลงกันได้ ให้ดําเนินการตามแนวทางท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา  ๑๔๔  ในการปฏิบัตหิน้าท่ีตามกฎหมายที่บญัญัติให้เป็นอํานาจของกรุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัติ
ของกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และข้าราชการกรุงเทพมหานครท่ีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีสําหรับปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงให้มีอาํนาจ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีทําการท่ีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน 
 (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องกับการกระทําท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ 
 (๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ เพื่อให้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดี 
 (๔) จับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายหรือข้อบัญญัต ิเพื่อดําเนินคดี 
 ในกรณีท่ีมีการจับกุมผู้กระทําความผิดตามวรรคสองถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 
หรือหัวหน้าส่วนราชการของกรุงเทพมหานครหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษ
จําคุก ให้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้ และเม่ือผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามจํานวนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว
กําหนดภายในสามสิบวันแต่วันท่ีการเปรียบเทียบให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดไม่ยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครท่ีซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั่งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อทําการสอบสวนเสร็จให้ส่งรายงานการสอบสวนไปยัง
พนักงานอัยการเพ่ือดําเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่ารายงานการสอบสวนเป็นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ในกรณีน้ี ถ้าพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง หรือไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา 
แล้วแต่กรณี ให้อํานาจตามความเห็นแย้ง หรือเห็นชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอํานาจของปลัด
กรุงเทพมหานคร 
 เงินค่าปรับตามมาตราน้ีให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๔๕ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษา และ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา  ๑๔๖  กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น โดยเรียกเก็บค่าบริการได้ โดยตราเปน็ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๔๗  กรุงเทพมหานครอาจดําเนินการนอกเขตกรุงเทพมหานครและหรืออาจให้การสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือส่วนราชการอื่นได้ตามความเหมาะสมเมื่อ 
 (๑) การน้ันจําเป็นต้องกระทําและเป็นการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 
 (๒) ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
 (๓) ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี 
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 มาตรา  ๑๔๘  กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการร่วมกับบุคคลอื่น โดยก่อตั้งเป็นบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้
เมื่อ 
 (๑) บริษัทน้ันมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค แต่ท้ังน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ี
กรุงเทพมหานครได้กระทําอยู่แล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และ 
 (๒) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนท่ีบริษัทน้ันจดทะเบียนไว้ ในกรณีท่ีมี
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถ่ินถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ้นท่ี
ถือน้ันรวมกัน และ 
 (๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นท่ีกรุงเทพมหานครถืออยู่ต้องได้รับอนุมัตจิากสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๔๙  ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจ
ดําเนินการน้ันร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอื่นได้ โดยจัดตั้งเป็นองค์การเรียกว่า
สหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 
 เมื่อจัดตั้งสหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นให้จัดทํากิจการใดแล้ว กรุงเทพมหานครจะจัดทํากิจการน้ัน
ในระหว่างท่ีสหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นน้ันดําเนินการมิได้ 
 การจัดตั้งหรือเข้าร่วมจัดตั้งสหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
กรุงเทพมหานคร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง การยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลง การบริหารสหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
การจัดการทรัพย์สิน การแบ่งปันผลตอบแทน และเงื่อนไขในการจัดตั้งให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา  ๑๕๐  ถ้ากิจการอยู่ภายใต้อํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจดําเนินการ
น้ันได้ โดยจัดตั้งเป็นองค์การเรียกว่ากิจการพาณิชย์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
 มาตรา  ๑๕๑  ในกรณีจําเป็นกรุงเทพมหานครอาจมอบหมายให้เอกชนกระทํากิจการ ซ่ึงอยู่ในอํานาจและ
หน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานครได้ แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครเสียก่อน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทํากิจการตามวรรคหน่ึง  ให้ เป็นไปตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
 สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได้ 
 

สว่นท่ี ๒ 
นครบาล 

 
 

 
 มาตรา  ๑๕๒  ให้นครบาลมีอํานาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๑๓๙ ในเขตพ้ืนท่ี
ของนครบาล ท้ังน้ี นครบาลจะมีอาํนาจและหน้าท่ีในแต่ละเรื่องเป็นประการใดให้เป็นตามประกาศของกรุงเทพมหานคร และ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 ในประกาศกําหนดอํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครตามวรรคหน่ึงในเรื่องใด ท่ีนครบาลจะต้อง
ดําเนินการ หากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับใดกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอํานาจและหน้าท่ีในเรื่องน้ันแก่นายกนครบาลไว้ในประกาศดังกล่าว
ด้วย 
 ในการปฏิบัติตามอํานาจและหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ให้นครบาลมีอิสระในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และประโยชน์ของประชาชนในเขตนครบาล โดยต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด และแผนพัฒนานครบาล  
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 มาตรา  ๑๕๓  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๕๒ ให้นํามาตรา ๑๔๔   และมาตรา ๑๔๕ มาใช้บังคับแก่
นายกนครบาล รองนายกนครบาล  ปลัดนครบาล รองปลัดนครบาล หัวหน้าส่วนราชการของนครบาลหรือผู้ซ่ึงได้รับ
มอบหมาย เลขานุการนายกนครบาลและผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๕๔  นครบาลอาจจัดกิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ 
และ มาตรา ๑๕๑ ได้โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๕๕  นครบาลอาจทํากจิการนอกพ้ืนท่ีนครบาลได้ เมือ่ 
 (๑) การน้ันจาํเป็นต้องกระทําและเปน็การท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกจิการท่ีดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีท่ีอยู่
ภายในเขตนครบาลหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตนครบาลน้ัน และ 
 (๒) ได้รบัความเหน็ชอบจากสภานครบาล สภานครบาลอ่ืน ราชการส่วนท้องถ่ิน หรอืส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง แลว้แต่กรณี และ 
 (๓) ได้รับอนุมัตจิากผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 

 
หมวดท่ี ๗ 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ   
ข้อบัญญัตนิครบาล 

 
 

สว่นท่ี ๑ 
ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๕๖   ข้อบัญญัติกรงุเทพมหานครจะตราข้ึนได้โดยความเห็นชอบของสภากรงุเทพมหานคร ใน
กรณีต่อไปน้ี 

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิหก้รุงเทพมหานครมีอาํนาจตราเป็นข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร 
 (๓) การดาํเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
 (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงนิ การทรพัย์สิน การจา้งและการพัสดุ 
 (๕) การคลัง การงบประมาณ การเงนิ การทรพัย์สิน การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  การจ้างและการ
พัสดุของนครบาล 
 ในข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผู้ละเมดิไว้ด้วยก็ได้ แต่มิใหก้ําหนดโทษจาํคุกเกินหกเดือน หรือ
ปรับเกินหน่ึงหมื่นบาทหรอืท้ังจาํท้ังปรับ 
 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้มีผลบงัคับทุกพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

มาตรา  ๑๕๗  รา่งข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานครจะเสนอได้กแ็ต่โดย 
 (๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทมหานคร 

(๒) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(๓)ราษฎรผู้มสีิทธเิลือกตัง้ในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

 ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนาม
รับรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีการ
รับรองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๕๘  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวด้วยการเงิน หมายถึงร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยข้อความต่อไปน้ี ท้ังหมดหรือแต่ข้อใดข้อหน่ึง 

(๑) การตั้งข้ึน หรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือผ่อน หรือวางระเบียบ 
การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 
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 (๒) การจดัสรร รบั รกัษา หรือจา่ยเงินของกรุงเทพมหานคร หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร 
 (๓)การกู้เงิน การคํ้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
 (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน การจ้าง และการ
พัสดุ 
 (๕) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
 (๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร 
 ในกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินท่ีจะต้องมีคํารับรองของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้วินิจฉัย 
 มาตรา  ๑๕๙  เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแล้ว 
ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติ
เห็นชอบและให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีผ่านความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บงัคับเป็นกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบญัญตัิ
จากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๖๐  ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภากรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผลท่ีไม่เห็นชอบด้วยให้สภากรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สภากรุงเทพมหานคร
พิจารณาใหม่ ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ส่งให้สภากรุงเทพมหานครภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติน้ันแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยและส่งให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ สภา
กรุงเทพมหานครจะยกข้ึนพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกลับ
ให้สภากรุงเทพมหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวด้วยการเงิน สภากรุงเทพมหานครอาจยกขึ้น
พิจารณาใหม่ได้ทันที 
 ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๙ 
 มาตรา  ๑๖๑  ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ดําเนินการตามมาตรา ๑๖๐ วรรคสาม ให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติน้ันแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับ
เป็นกฎหมาย 
 มาตรา  ๑๖๒  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยให้เป็นอันตกไป 
ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ร่างข้อบัญญัติท่ีตกไปตามวรรคหน่ึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอ
ใหม่ได้เมื่อพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน 
 มาตรา  ๑๖๓  งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ทําเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีแล้วน้ันไปพลางก่อน 
 ถ้าปีใดจํานวนเงินซ่ึงได้กาํหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณไมพ่อสาํหรบัการใช้
จ่ายประจําปีก็ดี หรือมีความจําเป็นท่ีจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายข้ึนใหม่ระหว่างปีก็ดี ให้ทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เติม 
 มาตรา  ๑๖๔  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๖๖  ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา  ๔๒  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายน้ันตามข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ 
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 มาตรา  ๑๖๕  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๖๖  ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนแปดคนและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคน ประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมเพ่ือ
พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสําคัญท่ีบัญญัตไิว้ในร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายแล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ
สภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการร่วม 
 ถ้าสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า
สามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอันตกไป และให้
ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแล้วน้ันไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้นายกรัฐมนตรีสั่งยุบสภา
กรุงเทพมหานครถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๖๖  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
สภากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายน้ันเป็นครั้งแรก 
 ถ้าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ันไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด
ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ัน และให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ 
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
ร่างข้อบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้ 
แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เงินส่งให้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
(๓) เงินท่ีกาํหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

 ในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครหรือของคณะกรรมการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือกรรมการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได้  
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
เห็นว่ามีการกระทําฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสี่ ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณาและศาลรัฐธรรมนูญต้อง
พิจารณาวินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทําฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสี่ ให้การเสนอการแปรญัตติหรือ
การกระทําดังกล่าวสิ้นผลไป 
 มาตรา  ๑๖๗  ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครสิ้นอายุหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร หรือถือว่ามีการยุบ
สภากรุงเทพมหานคร บรรดาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีสภากรุงเทพมหานครยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีสภา
กรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้วแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได้ลงนามและประกาศให้เป็นกฎหมายภายใน
สามสิบวันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็นอันตกไป 
 มาตรา  ๑๖๘  ในระหว่างท่ีไม่มีสภากรุงเทพมหานครหรือในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป็นรีบด่วนในอันจะ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และจะเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี จะออกข้อกําหนดกรุงเทพมหานครให้ใช้บังคับดังเช่นข้อบัญญัติ
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคับได้ 
 ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวต่อไป  ให้นําข้อกําหนดกรุงเทพมหานครน้ันเสนอต่อสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ืออนุมัติ ถ้าสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแล้วให้ข้อกําหนดกรุงเทพมหานครน้ันใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครต่อไป ถ้าสภากรุงเทพมหานครไม่อนุมัติให้ข้อกําหนดกรุงเทพมหานครน้ันเป็นอันตกไป แต่ท้ังน้ีไม่
กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีได้กระทําไประหว่างท่ีใช้ข้อกําหนดกรุงเทพมหานครน้ัน 
 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อกําหนดกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติให้มผีลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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สว่นท่ี ๒ 
ข้อบัญญัตินครบาล 

 
 
 มาตรา  ๑๖๙  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗๐  และมาตรา  ๑๗๑  ข้อบญัญัตินครบาลจะตราข้ึนได้โดยความ
เห็นชอบของสภานครบาลในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจและหน้าท่ีของนครบาล 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิห้นครบาลมีอาํนาจตราข้อบัญญตั ิ
(๓) การดาํเนินการพาณิชย์ของนครบาล 

 ในข้อบัญญัตินครบาลจะกําหนดโทษละเมิดข้อบัญญตัิไว้ดว้ยก็ได้ แต่มใิห้กําหนดโทษจาํคุกเกินสามเดือนหรอื
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา  ๑๗๐  ข้อบัญญัตินครบาลต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 
 ในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครยังมิได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในเร่ืองใดตามอํานาจและหน้าท่ีในมาตรา 
๑๓๙ ให้นครบาลมีอํานาจออกข้อบัญญัตินครบาลกําหนดในเรื่องน้ันได้ 
 ในกรณีท่ีได้มีการออกข้อบัญญัตินครบาลกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครกําหนดเรื่องน้ัน ให้ข้อกําหนดในข้อบัญญัตินครบาลส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อกําหนดในข้อบัญญัตินครบาลในส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครยังคงใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัตินครบาลข้ึนมาใหม่ 
 การยกเลิกข้อบัญญัตินครบาลตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการท่ีได้กระทําไปแล้ว
โดยถูกต้องตามข้อบัญญัตินครบาลน้ัน 
 มาตรา  ๑๗๑  ในกรณีท่ีได้มีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดเรื่องใดตามอํานาจและหน้าท่ีใน
มาตรา  ๑๓๙ ให้นครบาลมีอํานาจออกข้อบัญญัตินครบาลในเรื่องน้ันได้ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการออกข้อบัญญัตินครบาลเพ่ือกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว 

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัตินครบาลกําหนดเรื่องท่ีขัดหรอืแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในเร่ืองดังกล่าว 
เน่ืองจากมีความจําเป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะนครบาลน้ัน 
 การออกข้อบัญญัตินครบาลตาม(๒)ให้มีผลบังคับใช้เมื่อรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแล้ว 
 มาตรา  ๑๗๒  ร่างข้อบัญญัตินครบาลจะเสนอได้ก็แต่โดย 

(๑) นายกนครบาล 
(๒) สมาชิกสภานครบาล  

 ในกรณีท่ีสมาชิกสภานครบาล เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัตนิครบาลต้องมีสมาชิกสภานครบาลลงนามรับรองไม่
น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 รา่งข้อบัญญัตินครบาลเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภานครบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกนครบาล 
 มาตรา  ๑๗๓  ให้นําบทบัญญัติ มาตรา  ๑๕๙  มาตรา  ๑๖๐  มาตรา  ๑๖๑  มาตรา  ๑๖๒  มาตรา  
๑๖๓  มาตรา  ๑๖๔  มาตรา  ๑๖๕  มาตรา  ๑๖๖  มาตรา  ๑๖๗  และมาตรา  ๑๖๘  มาใช้บังคับกับการตราข้อบัญญัติ
นครบาลด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๗๔  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภานครบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใดให้
ประธานสภานครบาลส่งร่างข้อบัญญัติน้ันให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้เสร็จและส่งคืนประธานสภานคร
บาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติน้ัน ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าการราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้ส่งนายกนครบาล
ลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างข้อบัญญัติน้ันพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังสภานครบาลเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภานครบาลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สาม
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ในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้ประธานสภานครบาลส่งร่างข้อบัญญัติน้ัน ให้นายกนครบาลลงนาม
ใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบต่อไป แต่ถ้าสภานครบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติหรือยืนยันร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานครบาล
ท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ ให้รา่งข้อบัญญัติน้ันตกไป 
 มาตรา  ๑๗๕  ให้นครบาลปิดประกาศข้อบัญญัตินครบาลท่ีประกาศใช้บังคับ ณ สํานักงานนครบาล และถ้า
มีสํานักงานแขวงก็ให้ประกาศ ณ สํานักงานแขวงด้วย 
 

หมวด ๘ 
การคลงัและทรัพย์สนิของกรุงเทพมหานครและนครบาล 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การคลงัและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๗๖  กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่นท่ีบัญญัติให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร และอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และเงินรายได้ตามท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้ังน้ี ในการจัดเก็บหรือได้มาซ่ึงรายได้น้ัน ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บหรือได้มาซ่ึงรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้บังคับ ให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้อื่นใดตามท่ีบัญญัตไิว้ในกฎหมายว่าด้วยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว 
  มาตรา  ๑๗๗  ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษาป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่น
อันเน่ืองในการฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่า
ด้วยการน้ัน 
 มาตรา  ๑๗๘  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถหรือรถยนต์ หรือล้อเลื่อนท่ีจัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็น
รายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 มาตรา  ๑๗๙  ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร สําหรับนํ้ามัน
เบนซินและนํ้ามันท่ีคล้ายกัน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันท่ีคล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียม ซ่ึงสถานการค้าปลีกในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นผู้จําหน่ายได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์  ราคาขายปลีกท่ีสงูเพ่ิมข้ึนไม่เกินจํานวนภาษีท่ีเรียกเก็บตามมาตรา
น้ีไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 
 มาตรา  ๑๘๐  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนได้ไม่
เกินร้อยละสิบของภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

 ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี เศษของหน่ึงบาทให้ตัดท้ิง 
 ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ีให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 มาตรา  ๑๘๑  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้
กําหนดเป็นอัตราภาษีมลูค่าเพ่ิม เพิ่มข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ให้กรุงเทพมหานครเก็บในอัตรา
รอ้ยละศูนย์ 

 (๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้กรุงเทพมหานครเก็บหน่ึงในเก้าของ
อตัราภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
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 มาตรา  ๑๘๒  กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซ่ึงใช้หรือได้ประโยชน์
จากการให้บริการสาธารณะในเขตของกรุงเทพมหานครท่ีกรุงเทพมหานครจัดให้มีข้ึนได้  
 มาตรา  ๑๘๓  กิจการใดท่ีกฎหมายมอบหน้าท่ีให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ ถ้ากิจการน้ันอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และ
ค่าปรับเน่ืองในกิจการเช่นว่าน้ันให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๘๔  กรุงเทพมหานครอาจกําหนดให้รายได้ใดของกรุงเทพมหานครท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีนครบาล
ใด ให้นครบาลนั้นมีอํานาจจัดเก็บเพื่อตกเป็นรายได้ของนครบาลก็ได้ โดยทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี ให้
กรุงเทพมหานครดําเนินการมอบอํานาจการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันให้แก่นครบาลด้วย ในการน้ี 
อาจกําหนดสัดส่วนของรายได้ท่ีนครบาลจัดเก็บท่ีนครบาลจะเก็บไว้เป็นเงินสําหรับใช้จ่ายในกิจการของนครบาล และท่ีต้อง
จัดส่งให้กรุงเทพมหานคร ตามอัตราท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดได้ 
 มาตรา  ๑๘๕  บรรดารายได้ท่ีตกเป็นของกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
นครบาลตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังน้ี ตามแผนพัฒนานครบาลประจําปีท่ีกรุงเทพมหานครเห็นชอบและ
กําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรุงเทพมหานครหรือตามความจําเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของนครบาล 
 มาตรา  ๑๘๖  ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ น้ีให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานัก 
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเป็นสํานัก หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า นายกนครบาล 
รองนายกนครบาล ปลัดนครบาล รองนายกนครบาล ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากองหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือ
บุคลากรกรุงเทพมหานครท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอํานาจและหน้าท่ีปฏิบัติการตาม
กฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการน้ันจะได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น 
 ในการบังคับเรียกเก็บภาษีค้างชําระให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือปลัดนครบาลโดยความเห็นชอบของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้รับผิดชอบเสียภาษีอากรได้โดยมิต้องขอให้ศาล
ออกหมายยึดหรือสั่ง 
 วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง โดยอนุโลม 
 เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและขายและเงินภาษีอากรค้าง
ชําระออกแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 
 มาตรา  ๑๘๗  กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือกรุงเทพมหานครก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนด
ไวใ้นกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม น้ันส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร  
 มาตรา  ๑๘๘  กรุงเทพมหานครอาจมีรายรับตาม มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๘๙ กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้างประจํา 
(๓) ค่าจ้างช่ัวคราว 
(๔) ค่าตอบแทน 
(๕) ค่าใช้สอย 
(๖) ค่าสาธารณูปโภค 
(๗) ค่าวัสดุ 
(๘) ค่าครุภัณฑ์ 
(๙) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(๑๐) เงินอุดหนุน 
(๑๑) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
(๑๒) รายจ่ายอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกําหนดไว้ 
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 มาตรา  ๑๙๐  การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามท่ีได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายเงินซ่ึงมิได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติว่าด้วยการน้ัน 
 มาตรา  ๑๙๑  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเงิน 
และทรัพย์สนิอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณท่ี
สิ้นสุดลงน้ันในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า  
 รายงานการรับจ่ายเงินประจําปีตามวรรคสองเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้ทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือเสนอสภากรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การคลงัและทรัพย์สนิของนครบาล 

 
 
 มาตรา  ๑๙๒  นครบาลอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่น ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เงินหรือทรัพย์สนิท่ีได้รับโอนมาจากกรุงเทพมหานคร 
(๒) รายได้ท่ีนครบาลจัดเก็บตามมาตรา  ๑๘๔ 
(๓) เงินอุดหนุนท่ีกรุงเทพมหานครจัดสรรให้ตามมาตรา  ๑๘๕ 
(๔) รายได้อื่นตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นของนครบาล 

  มาตรา  ๑๙๓  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๘๘  และมาตรา  ๑๘๙  มาใช้บังคับแก่รายรับและรายจ่ายของ
นครบาลด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๙๔  ในแต่ละปี ให้นายกนครบาลจัดทําแผนพัฒนานครบาลโดยความเห็นชอบของสภานครบาล 
เพื่อเสนอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากําหนดการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นครบาล โดยกําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๙๕  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙๑  มาใช้บังคับกับรายรับและรายจ่ายและการตรวจสอบการ
จ่ายเงินของนครบาลด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๙๖  ในกรณีท่ีนครบาลใดดําเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพสามารถเพิ่มผลงานและมีผลคุ้มค่าโดย
ไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย และเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนานครบาล รวมท้ังเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ให้
กรุงเทพมหานครจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่นครบาลน้ัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหารราชการของนครบาล ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 

 
หมวด ๙ 

สภาท่ีปรกึษาการบริหาร การเศรษฐกิจและสงัคมกรุงเทพมหานคร 
 
 
 มาตรา  ๑๙๗  ในหมวดน้ี 
 “สภาท่ีปรึกษา” หมายความว่า สภาท่ีปรึกษาการบรหิาร การเศรษฐกจิและสงัคมกรงุเทพมหานคร 
 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาท่ีปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกจิและสงัคมกรงุเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๙๘  ให้กรุงเทพมหานครมีสภาที่ปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสี่สิบเก้าคน ซ่ึงได้รับการคัดเลือกจากบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มบริหารหกคน กลุ่มเศรษฐกิจหก
คน กลุ่มสังคมสิบเจ็ดคน และผู้ทรงคุณวุฒิท่ัวไปสิบคน 
 มาตรา  ๑๙๙  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาขิกให้เป็นไปตามประกาศของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาสมาขิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจจะนํา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภาท่ีปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดก็ได้ 
 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศแต่งตั้งสมาชิก โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
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 มาตรา  ๒๐๐  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซ่ึงศาลยังไม่สัง่ให้พ้นจากคดี คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาให้ถึงท่ีสดุให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน 
 มาตรา  ๒๐๑  ให้สมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการเลือกใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้ 
 มาตรา  ๒๐๒  สมาชิกพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออกโดยยืน่หนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก แม้จะมีการรอลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้
กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (๗) สภาท่ีปรึกษา มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ให้ถอดถอนออก
จากตําแหน่งเพราะเหตุมคีวามประพฤติในทางเสื่อมเสียต่อการปฏิบัตหิน้าท่ี 
 เมื่อสมาชิกสภาท่ีปรึกษา พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการให้มี
สมาชิกภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบวาระ แต่ถ้าว่างตาม(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการให้มีสมาชิกแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งน้ันว่าง เว้นแต่อายุของสภาท่ีปรึกษาจะเหลือไม่ถึงร้อยแปด
สิบวันและให้อยู่ในตําแหน่งตามวาระสี่ปีนับแต่วันแต่งตั้ง 
 มาตรา  ๒๐๓  สภาท่ีปรึกษามีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการบริหาร การเศรษฐกิจและ
สังคมของกรุงเทพมหานคร 
 (๒) ให้ความเห็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๑ ก่อนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศใช้ 
 (๓) ให้คําแนะนําต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการปรับปรุงหรือแก้ไขในการให้บริการแก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 (๔) ให้คําปรึกษาตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้องขอ 
 (๕) แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางานท่ีประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลใดๆเพื่อ
ทําการศึกษาหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงของสภาท่ีปรึกษา 
 (๖) หน้าท่ีอื่นๆตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานครกําหนด 
 มาตรา  ๒๐๔  การประชุมสภาท่ีปรึกษาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกเท่าท่ีมี
อยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเด็ดขาด 
 สมาชิกคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 การประชุมสภาท่ีปรึกษา สมาชิกจะต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง 
 มาตรา  ๒๐๕  ให้สมาชิก คณะกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทํางานได้รับเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา  ๒๐๖  ให้สภาท่ีปรึกษามีประธานสภาหน่ึงคน และรองประธานสภาสองคน 
 เมื่อมีการประชุมสภาท่ีปรึกษาเป็นครั้งแรก ให้ผู้อาวุโสสูงสุดเป็นประธานช่ัวคราวเพ่ือเลือกประธานและรอง
ประธานสภาหนึ่งคน และให้ประธานช่ัวคราวมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือประกาศแต่งตั้งประธานและรอง
ประธาน และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 มาตรา  ๒๐๗  ประธานสภา มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ดําเนินการประชุมและมีอํานาจออกคําสั่งใดๆ ตามความจําเป็นเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในท่ีประชุม 
 (๒) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของสภา 
 (๓) เป็นผู้แทนสภาในกิจการท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
 (๔) อํานาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัตไิว้ 
 มาตรา  ๒๐๘  รองประธานสภามีอํานาจหน้าท่ีช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
ประธานสภาหรือปฏิบัติการตามท่ีประธานสภามอบหมาย 
 มาตรา  ๒๐๙  ภายใต้บังคับมาตรา  ๒๐๔  ให้ประธานสภาท่ีปรึกษาจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสองเดือน
ตอ่หน่ึงครั้ง 
 มาตรา  ๒๑๐  การประชุมสภาท่ีปรึกษา ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกเท่าท่ี
มีอยู่ จงึจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้ประธานท่ีสภาท่ีปรึกษาเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รอง
ประธานสภาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา ถ้าประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ให้สมาชิกเลือกสมาชิกคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภาเฉพาะการประชุมในครั้งน้ัน 
 มาตรา  ๒๑๑  การประชุมสภาท่ีปรึกษาต้องกระทําโดยเปิดเผยและให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ 
เว้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะขอให้ประชุมลับหรือสมาชิกร้องขอให้ประชุมลับตามข้อบังคับการประชุม 
 มาตรา  ๒๑๒  สภาท่ีปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานท่ีสภาท่ีปรึกษาแต่งตั้งอาจเชิญ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกนครบาล ข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคคลากรกรุงเทพมหานคร หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี
เกี่ยวข้องกับงานในอํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งเอกสารหรือ
ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่ท้ังน้ีจะต้องให้ประธานสภาเป็นผู้ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานหรือ
บคุคลน้ัน 
 มาตรา  ๒๑๓  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายกนครบาล หรือข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ
บุคลากรกรุงเทพมหานครท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย หรือท่ีนายกนครบาลมอบหมาย มีสิทธิเข้าร่วมฟังการ
ประชุมหรือช้ีแจงแสดงความเห็นในท่ีประชุมสภาท่ีปรึกษา ถ้าได้รับอนุญาตจากท่ีประชุมสภา 
 มาตรา  ๒๑๔  ให้สภาท่ีปรึกษามีอํานาจตราข้อบังคับการประชุมและข้อบังคับอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ี และให้มผีลบังคับใช้จากวันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๒๑๕  ให้ประธานสภาท่ีปรึกษารายงานผลการปฏิบัติของสภาท่ีปรึกษา ตามมาตรา  ๒๐๓ (๑) (๒) 
และ (๓) ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งรายงานต่อ
นายกรัฐมนตรี และให้เลขานุการสภาท่ีปรึกษาส่งรายงานให้นายกนครบาลทราบด้วย 
 มาตรา  ๒๑๖  ให้ส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเป็น
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจ และสังคมกรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
 (๑) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องท่ีจะต้องเสนอให้สภาท่ีปรึกษาพิจารณา 
 (๒) รับผิดชอบงานธุรการของสภาท่ีปรึกษา 
 (๓) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของสภาท่ีปรึกษาเพ่ือเสนอต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร นายกนครบาล และสภานครบาล 
 (๔) เป็นหน่วยงานทางวิชาการให้แก่สภาท่ีปรึกษา 
 (๕) ดําเนินการต่างๆ ในการเลือกสมาชิกสภาท่ีปรึกษา 
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีสภาท่ีปรึกษามอบหมาย 
 ให้หัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหน่ึงเป็นเลขาธิการสภาท่ีปรึกษาการบริหาร การเศรษฐกิจ และสังคม
กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยท่ัวไป ซ่ึงกิจการของสํานักงานสภาท่ีปรึกษา ภายใต้การกํากับดูแลของ
ประธานสภาท่ีปรึกษา 
 
 
 



182 

หมวด ๑๐ 
คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

   
 
 มาตรา  ๒๑๗  ให้มีคณะกรรมการประสานงานการดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คณะหน่ึงประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนหน่วยงานของ
รัฐท่ีดําเนินกิจการสาธารณูปโภคหรือหน่วยงานของรัฐท่ีดําเนินกิจการบริการสาธารณะในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตามท่ี
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นกรรมการ 
 ให้รองปลัดกรุงเทพมหานครท่ีได้รับมอบหมายให้ควบคุมหรือกํากับดูแลงานด้านสาธารณูปโภคของ
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรา  ๒๑๘  ให้คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
อาํนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ประสานการปฏิบัติการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานของรัฐดําเนินกิจการ
สาธารณูปโภคหรือหน่วยงานของรัฐท่ีดําเนินกิจการบริการสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กับกรุงเทพมหานครเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครและสว่นรวม 
 (๒) ร่วมกันพิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการดําเนินการในการจัดทําบริการสาธารณะและการ
สาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐและกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 (๓) อํานาจหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีกรุงเทพมหานครร้องขอ 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการอาจขอให้บุคคล กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ได้ 
 มาตรา  ๒๑๙  การประชุมและวธิีการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประสานงานการ
ดําเนินการกจิการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานครกําหนด  
 มาตรา  ๒๒๐  ผู้ซ่ึงจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในฐานะผู้แทนหน่วยงานของรัฐตามมาตรา๒๑๙ 
วรรคหน่ึง ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดหรือผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งรองลงมาช้ันหน่ึงซ่ึงผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดน้ันมอบหมาย  
 มาตรา  ๒๒๑  ให้ส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเป็น
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานงานการดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

หมวด  ๑๑ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครกับนครบาล 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร 

 
 

 มาตรา  ๒๒๒  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอื่น นอกเหนือจากท่ีพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมาย
อื่นกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ถ้ากระทรวง ทบวง กรมใดเห็นสมควรส่งข้าราชการมาประจํา
กรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติราชการในหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ก็ย่อมกระทําได้ โดยความตกลงกับ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๒๒๓  การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้กรุงเทพมหานคร ให้รัฐบาลตั้งให้กรุงเทพมหานครโดยตรง 
 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืนเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดให้แก่กรุงเทพมหานครน้ันนายกรัฐมนตรีจะออก
ระเบียบกําหนดการใช้จ่ายเงนิดังกล่าว ก็ได้ 
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 มาตรา  ๒๒๔  ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อการน้ี นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครช้ีแจง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี
เห็นว่า การปฏิบัติใดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขัดต่อกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางท่ีอาจทําให้เสีย
ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร นายกรัฐมนตรีจะยับย้ังหรือสั่งการตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ คําสั่งของนายกรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๒๒๕  นายกรัฐมนตรีอาจสั่งเพิกถอนมติของสภากรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีปรากฏว่ามติน้ันฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือเป็นมติท่ีนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 คําสั่งเพิกถอนมติของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนน้ัน และต้องกระทําการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติ 
 มาตรา  ๒๒๖  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
การส่วนรวม หรือกรณีอื่นตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภากรุงเทพมหานครได้ และให้
แสดงเหตุผลไว้ในคําสั่งด้วย 
 

สว่นท่ี ๒ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครบาล 

 
 

 มาตรา  ๒๒๗  การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้นครบาล ให้กรุงเทพมหานครตั้งให้นครบาลโดยตรง โดย
ให้คํานึงถึงอาณาเขตและลักษณะของพ้ืนท่ี สัดส่วนจํานวนประชากร รายได้ในเขตนครบาลน้ัน ๆ นโยบายของ
กรุงเทพมหานครและนโยบายของรฐับาล ประกอบกัน 
 มาตรา  ๒๒๘  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจส่ังเพิกถอนมติของสภานครบาล ในกรณีท่ีปรากฏว่ามติน้ัน
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือข้อบังคับกรุงเทพมหานครหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เป็นมติท่ีนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครหรือนครบาล 
 คําสั่งเพิกถอนมติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามวรรคหน่ึง ต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนน้ัน และ
ตอ้งกระทําการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีสภานครบาลมีมติ 
 มาตรา  ๒๒๙  ในกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า นายกนครบาลใดปฏิบัติราชการไปในทาง
เสียหายแก่นครบาล กรุงเทพมหานครหรือราชการโดยรวมและได้ช้ีแจงแนะนํา ตักเตือนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกนครบาลไว้ก่อนได้ แล้วให้รีบรายงานสภา
กรุงเทพมหานครทราบภายในกําหนดเพื่อให้ลงมติตามท่ีเห็นสมควร 
 คําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอก
ผู้กระทําการโดยสุจริต 
 มาตรา  ๒๓๐  ในกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า นายกนครบาลผู้ใดปฏิบัติการ ฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัตติามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าท่ีหรือมีความประพฤติ
ในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่งหรือแก่นครบาลหรือแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการ
สอบสวน   ถ้าหากผลการสอบสวนมีหลักฐานท่ีเช่ือได้ว่ามีความผิดเช่นน้ันจริง ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีพจิารณาสั่งถอดถอนนายกนครบาลผู้น้ันออกจากตําแหน่งได้ 
 มาตรา  ๒๓๑  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตนครบาล หรือประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร
เป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจยุบสภานครบาลได้ โดยแสดงเหตุผลไว้ในคําสั่งด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 
 มาตรา  ๒๓๒  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือจนกว่าพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ แล้วแต่กรณี 
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 มาตรา  ๒๓๓  ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือจนกว่าพ้นจากตําแหน่งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  
แล้วแต่กรณี 
 มาตรา  ๒๓๔  ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาลภายในหน่ึงปี
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 
 ให้สมาชิกสภาเขตและผู้อํานวยการเขตซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ยังคง
อยู่ในตําแหน่งต่อไป และให้ปฏิบัติหน้าทีสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาลตามพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะได้มี
ประกาศกรุงเทพมหานครให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาลตามวรรคหน่ึง 
 มาตรา  ๒๓๕  ในระยะเวลาเร่ิมแรก ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตั้งนครบาลให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ   
 เมื่อได้มีการจัดตั้งนครบาลตามวรรคหน่ึงแล้ว ในระยะเริ่มแรกให้กรุงเทพมหานครจัดสรรเงินของ
กรุงเทพมหานครให้แก่นครบาลแต่ละแห่ง เพื่อใช้ในการบริหารราชการตามความเหมาะสม   
 มาตรา  ๒๓๖  ในระหว่างท่ียังมิได้มีการกําหนดส่วนราชการของกรุงเทพมหานครและนครบาลตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้บรรดาส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถือว่าเป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ีและยังคงมีการจัดบริหาร
ราชการและอํานาจหน้าท่ีอยู่เช่นเดิม 
 มาตรา  ๒๓๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หน้ี สิทธิ และเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครท่ีมีอยู่ใน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ให้บรรดาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรของกรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัติ น้ี โดยยังคงดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตามเดิม จนกว่าจะได้มีการกําหนดส่วนราชการ
กรุงเทพมหานครและนครบาลตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา  ๒๓๘  ในวาระเริ่มแรก ให้ดําเนินการให้มีสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองนครบาล
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 
ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ 
 
     นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ข 
ร่าง 

พระราชบญัญติั 
ระเบยีบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ....(ฉบับประชาชน) 
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ร่าง 
พระราชบญัญตั ิ

ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ....(ฉบับประชาชน) 

  
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 พระราชบัญญั ติ น้ี มี บทบัญญัติ บา งประการ เกี่ ย วกับการจํ ากั ดสิ ทธิ และ เสรีภาพของบุ คคล 
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทํา
ได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 
 มาตรา  ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. .…” 
 มาตรา  ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา  ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑)  พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
 (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
 (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
 (๔) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 (๕) พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 มาตรา  ๔  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดอ้างถึงกรุงเทพมหานคร เขต แขวง 
จังหวัด อําเภอ ตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  
ข้อบังคับ  ระเบียบหรือคําสั่งน้ัน  อ้างถึงกรุงเทพมหานคร  นครบาลหรือแขวงตามพระราชบัญญัติน้ี แล้วแต่กรณี เท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

 
 

หมวด  ๑ 
การจัดระเบียบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๖  การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น ๒ ระดับคือ กรุงเทพมหานครและ
นครบาล  กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินมีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติ
น้ีและมีอาณาเขตท้องท่ีตามท่ีกรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องท่ีกรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 มาตรา  ๗  ในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้แบ่งพื้นที่การบริหารออกเป็นนครบาล ใน
แต่ละนครบาลให้มีองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใช้อํานาจหน้าท่ีในเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเป็นเขตบริหารของนคร
บาลน้ัน  ท้ังน้ี ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
 ให้นครบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถ่ินในกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๘  ให้นครบาลและแขวงมีอาณาเขตท้องท่ีตามพื้นท่ีเขตและแขวงท่ีมอียู่ในวันท่ีพระราช บญัญัติน้ีใช้
บงัคับ 
 การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีนครบาล หรือแขวง ให้ทําเป็นประกาศของกรุงเทพมหานครและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
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 มาตรา  ๙  บทบญัญัตแิหง่กฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องท่ีจังหวัดใหห้มายถึงกรุงเทพมหานครอ้างถึงผู้วา่
ราชการจังหวดัใหห้มายถึงผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร อ้างถึงเขตท้องท่ีอําเภอให้หมายถึงนครบาล อ้างถึงเขตท้องท่ีตาํบล
ใหห้มายถึงแขวง อ้างถึงนายอําเภอใหห้มายถึงปลดันครบาลตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ในกรณีท่ีกจิการตามกฎหมายใด กรงุเทพมหานครได้มปีระกาศกาํหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของนครบาล ให้
บทบัญญตัิแห่งกฎหมายที่อา้งถึงเขตท้องท่ีจงัหวัดหรือกรุงเทพมหานครให้หมายถึงนครบาลอ้างถึงผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานครให้หมายถึงนายกนครบาล  
 บทบัญญัติในกฎหมายใดอ้างถึงเขตในกรุงเทพมหานครให้หมายถึงนครบาล อ้างถึงสํานักงานเขตหมายถึง
สํานักงานนครบาล อ้างถึงแขวงหมายถึงแขวง และอ้างถึงผู้อํานวยการเขตให้หมายถึงปลัดนครบาลตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมวด  ๒ 
การบริหารกรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๐  การบริหารกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
 (๑) สภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๓) สภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
 (๔) สภานครบาล 
 (๕) นายกนครบาล 
 (๖) สภาพลเมืองนครบาล 
 มาตรา  ๑๑  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรุงเทพมหานคร  ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  การลดขั้นตอน  การปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและ
ยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากร  การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก  และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ท้ังน้ี  โดยมีผู้รบัผิดชอบต่อผลของงาน 
 การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน  ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วมของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี  ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี  จะตรา
ข้อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและข้าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครปฏิบัติกไ็ด้ 
 มาตรา  ๑๒  กรุงเทพมหานครต้องดําเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางการเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อํานาจ และการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ 
 

สว่นท่ี  ๑ 
สภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๓  สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 มาตรา  ๑๔  การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะกระทําได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มี
การเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกาน้ันให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งไว้ด้วย   
 มาตรา  ๑๕  การกําหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเขตของนครบาลแต่ละนครบาลเป็นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑ์
ราษฎรหน่ึงแสนคนต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหน่ึงคน โดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกล้เคียงกัน
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เท่าท่ีจะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เป็นการนําเอาพ้ืนท่ีของนครบาลหน่ึงไปรวมกับนครบาลอ่ืนหรือนําพื้นท่ีบางส่วนของแขวงหน่ึงไป
รวมกับแขวงอ่ืน นครบาลใดมีราษฎรไม่ถึงหน่ึงแสนคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในนครบาลน้ันได้หน่ึงคน 
ถ้านครบาลใดมีราษฎรเกินหน่ึงแสนคนก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในนครบาลน้ันเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงคนต่อ
จํานวนราษฎรทุกหน่ึงแสนคน เศษของหน่ึงแสนตั้งแต่ห้าหมื่นข้ึนไปให้นับเป็นหน่ึงแสน 
 มาตรา  ๑๖  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปน้ีด้วย 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเสื่อมเสียทางศีลธรรม 
 (๓) ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษา หรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้ช่วยเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีได้กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัคร
เลือกตั้ง 
 มาตรา  ๑๗  อายุของสภากรุงเทพมหานครมีกําหนดคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเม่ืออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่เป็นการ
เลือกตั้งท่ัวไป   
 มาตรา  ๑๘  ในกรณีท่ีการดําเนินงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร  ขัดแย้งกัน
จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจย่ืนข้อเสนอ
พร้อมด้วยเหตุผลต่อนายกรัฐมนตรีให้ยุบสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหม่ได้ 
 ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ประกาศยุบสภากรุงเทพมหานครภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อเสนอให้ยุบสภา
กรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจย่ืนข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหน่ึงภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอตามวรรคหน่ึง 
 ถ้านายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ให้
นายกรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยช้ีขาดภายในสามสิบวัน 
 ในการนี้นายกรัฐมนตรีจะเห็นควรให้ยุบสภากรุงเทพมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รบัข้อเสนอทบทวนดังกล่าว 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้สั่งยุบสภากรุงเทพมหานครในเหตุการณ์
เดียวกันอีก  ให้กระทําได้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันท่ีครบกําหนดสามสิบวันท่ีนายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรค
สอง 
 มาตรา  ๑๙  การยุบสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๗ หรือ ๑๘ ให้ทําเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับแสดงเหตุผล  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๒๐  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้งและอยู่ในตําแหน่งตามอายุของ
สภากรุงเทพมหานคร 
 เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
กรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายในกําหนดเวลาหกสิบ
วัน  เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานครจะเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้เข้ามาแทนน้ันให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภากรุงเทพมหานครที่
เหลืออยู่ 
 มาตรา  ๒๑  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภา
กรุงเทพมหานครด้วยถ้อยคําดังต่อไปน้ี “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะดํารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท้ังจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและปฏิบัติหน้าท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ท้องถ่ิน และประชาชน” 
 มาตรา ๒๒  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ และไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัตมิอบหมายใด ๆ 
 มาตรา  ๒๓  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้อง 
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 (๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน  หรือข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน เว้นแต่ตําแหน่งท่ีดํารงตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย 
 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซง หรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากกรุงเทพมหานครหรือท่ีกรุงเทพมหานครมีส่วน
รับผิดชอบ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้นหรือเข้าเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ี
กระทําให้แก่กรุงเทพมหานครหรือท่ีกรุงเทพมหานครจะกระทําหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับกรุงเทพมหานครหรือท่ีกรุงเทพมหานครมี
ส่วนรับผิดชอบหรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือเข้าเป็นคู่สัญญา หรือในกิจการท่ี
กระทําให้แก่กรุงเทพมหานคร หรือท่ีกรุงเทพมหานครจะกระทําอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรบัสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  ท้ังน้ี  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษ จากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น ปฏิบัติกับบุคคลอ่ืน ในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีกรุงเทพมหานครเป็นคู่สัญญา หรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทท่ีกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือในกิจการท่ีกระทําให้แก่กรุงเทพมหานคร 
 บทบัญญัติในมาตราน้ีมิให้ใช้บงัคับในกรณีท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ  บํานาญ เงิน
ปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครรับเงิน
ค่าตอบแทน เบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเน่ืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
กรรมการของสภากรุงเทพมหานคร หรือสภาท้องถ่ินอื่น หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตําแหน่ง 
 ให้นําความใน  (๒)  (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  และบุคคลอื่นซ่ึง
มิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นท่ีดําเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดําเนินการหรือผู้ได้รับ
มอบหมายจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้กระทําการตามมาตราน้ีด้วย 
 มาตรา  ๒๔  สมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิน้สดุลงด้วยเหตุใดเหตหุน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร  
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๕   
 (๕) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๒๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (๖) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 (๗) ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 (๘) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่ 
 (๙) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้พ้นตําแหน่งเพราะเห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ของตําแหน่ง  
หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่
กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน โดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครร้องขอ หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าช่ือ
เสนอเป็นญัตติให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาและมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก
กรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่  ท้ังน้ี ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครลงมติ 
 (๑๐) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั ้งในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และถ้าสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันท้ังหมดเพราะเหตุดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการยุบสภากรุงเทพมหานคร 
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 ในกรณีที่สงสัยว่าสมาชิกสภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตาม (๔) (๕) หรือ (๗) ให้นายกรัฐมนตรีดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําสั่งของนายกรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๒๕  ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร
คนหน่ึงและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินสองคน  โดยให้ดํารงตําแหน่งทันทีท่ีได้รับเลือก 
 การเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครให้กระทําในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครครัง้แรกภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไปหรือภายหลังท่ีวาระการดํารงตําแหน่งสิ้นสุดลง 
 ให้นายกรัฐมนตรีประกาศช่ือประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครผู้ได้รับ
เลือกในราชกิจจานุเบกษา 
 ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครดํารงตําแหน่งตามวาระคราวละสองปี 
 มาตรา  ๒๖  ประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร  พ้นจากตําแหน่งก่อนถึง
วาระด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี   
 (๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) ลาออก โดยให้ประธานสภากรุงเทพมหานครย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี สําหรับรอง
ประธานสภากรุงเทพมหานครให้ย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 (๓) เมื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเข้าช่ือเสนอญัตติให้
สภากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานคร  หรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครใหม่  และสภา
กรุงเทพมหานครมีมติตามน้ันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดโดยให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อได้มี
การเลือกตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณีข้ึนใหม่ 
 (๔) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภา
กรุงเทพมหานครคนใหม่ข้ึนแทน  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้ได้รับเลือกน้ันอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ซ่ึงตนแทน 
 มาตรา  ๒๗  ประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการของสภากรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสภากรุงเทพมหานคร 
 รองประธานสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภากรุงเทพมหานครเม่ือ
ประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าท่ีได้ หรือตามท่ีประธานสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ให้รองประธานสภากรุงเทพมหานครคนท่ีหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทน และในกรณีท่ีไม่มีประธานสภา
กรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนท่ีหน่ึงไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้
รองประธานสภากรุงเทพมหานครคนท่ีสองปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 ในการประชุมครั้งใดถ้าประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคน
หน่ึงทําหน้าท่ีประธานเฉพาะในการประชุมคราวน้ัน 
 มาตรา  ๒๘  ประธานสภากรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานครหน่ึงคน  ท่ีปรึกษารอง
ประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกินจํานวนรองประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือกิจการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 มาตรา ๒๙ ท่ีปรึกษาประธานสภากรุงเทพมหานคร ท่ีปรึกษารองประธานสภากรุงเทพมหานคร พ้นจาก
ตําแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ประธานสภากรุงเทพมหานครหรือรองประธานสภากรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี 
 (๒) ประธานสภากรุงเทพมหานคร มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
 (๓) ตาย 
 (๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร  
 (๕) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิด
อนัได้กระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 มาตรา  ๓๐  สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานสภากรุงเทพมหานคร  รอง
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ประธานสภากรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร  วิธีการประชุม  
การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  การเสนอญัตติ  การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การตั้งกระทู้ถาม  การเปิด
อภิปรายทั่วไป  การรักษาระเบียบ  และความเรียบร้อยของกิจการอ่ืนอันเป็นหน้าท่ีของสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๓๑  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบตามจํานวน
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพ่ือให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก 
 ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  จํานวนสมัย
ประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีแต่ละสมัยให้สภากรุงเทพมหานครกําหนด 
 สมัยประชุมสามัญของสภากรุงเทพมหานครสมัยหน่ึง  ๆ  ให้มีกําหนดเวลาสามสิบวัน  แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้
ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน  จะกระทําได้แต่โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิด
หรือปิดการประชุม 
 มาตรา  ๓๒  ในกรณีท่ีพ้นหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไปแล้ว  ยังมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่ครบจํานวน  
แต่มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมด นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมสภา
กรุงเทพมหานครครัง้แรก  เพ่ือดําเนินการตามมาตรา  ๓๑ ก็ได้  ในกรณีน้ีให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ 
 มาตรา  ๓๓  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจจัดให้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกได้ตาม
กําหนดเวลาในมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครได้  นายกรัฐมนตรี
อาจเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  อีกครั้งหน่ึง  ภายในสามสิบวัน 
 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครอีกครั้งหน่ึง ถ้าไม่อาจดําเนินการประชุมได้หรือไม่
อาจเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้นายกรัฐมนตรียุบสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๓๔  นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว  เมื่อมีกรณีเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่  อาจทําคําร้องย่ืนต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร  ขอให้เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญก็ได้  ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม  โดยกําหนดวันประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้
รบัคําร้อง 
 สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดเวลาสามสิบวัน  แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้ประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งขยายสมัย
ประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
 การปิดสมัยประชุมวิสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน  จะกระทําได้แต่โดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๓๕  การประชุมสภากรุงเทพมหานครต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย นายกนครบาล หรือประธานสภานครบาล หรือผู้ที ่นายกนครบาลมอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีต่อท่ีประชุมแต่ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 มาตรา  ๓๖  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  เว้นแต่ท่ีมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน
พระราชบัญญัติน้ี  หรือในข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา  ๓๗  ห้ามมิให้สภากรุงเทพมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจหน้าท่ี 
 มาตรา  ๓๘  การประชุมของสภากรุงเทพมหานครย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่กําหนดใน
ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร แต่ถ้าหากว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  มี
จํานวนไม่น้อยว่าหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ 
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 มาตรา  ๓๙  ในท่ีประชุมสภากรุงเทพมหานคร  สมาชิกย่อมมีสทิธิตั้งกระทู้ถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในเรื่องใดๆ  อันเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครได้  แต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย่อมมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบเมื่อเห็นว่า
เรื่องน้ัน  ๆ ยังไม่ควรเปิดเผย  เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญของกรุงเทพมหานคร แต่ให้แสดงหนังสือช้ีแจงต่อสภา
กรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวันนับแตว่ันประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๔๐  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดมีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป  เพ่ือให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหา
อนัเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญตัติดังกล่าวในวรรคหน่ึงให้ย่ืนต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และให้ประธานสภากรุงเทพมหานครแจ้ง
ไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพ่ือกําหนดวันเวลาสําหรับการเปิดอภิปรายทั่วไปซ่ึงต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รบัแจ้ง 
 การเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตราน้ีสภากรุงเทพมหานครจะลงมติในญัตติท่ีอภิปรายมไิด้ 
 มาตรา  ๔๑  สภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา
กรุงเทพมหานคร  และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตั้ง
เป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภากรุงเทพมหานคร  เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด  ๆ  อันอยู่
ในอํานาจหน้าท่ีของสภากรุงเทพมหานคร  แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร มติตัง้คณะกรรมการวิสามัญดังกล่าวจะต้อง
ระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซํ้าหรือซํ้าซ้อนกัน 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครต้ังเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ จํานวนกรรมการท่ีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอน้ันให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในข้อบังคับการประชุมสภาของกรุงเทพมหานคร 
 สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการสามัญเกินสองคณะมิได้ 
 มาตรา  ๔๒  คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผู้ท่ี
เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเป็นกรรมการได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวน
กรรมการท้ังคณะ 
 มาตรา  ๔๓  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  และให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๔๔  คณะกรรมการของสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจเรียกเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได้  ท้ังน้ี  
จะกระทํานอกสมัยประชุมของสภากรุงเทพมหานครก็ได้   
 ในกรณีมีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะละไม่เกินเจ็ดคนได้ และ
ในกรณีน้ีต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่เป็นอนุกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดในเรือ่งท่ีเปน็หน้าท่ี
ของคณะกรรมการแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาไม่เกินเก้าสิบวัน และให้คณะกรรมการรายงานต่อสภา
กรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการ 
 มาตรา  ๔๕  คณะกรรมการสามัญของสภากรุงเทพมหานคร  ให้มีวาระการปฏิบัตหิน้าท่ีคราวละสองปี 
 คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา  ๔๑ และมาตรา  ๔๒  ให้สิ้นสภาพไปหลังจากท่ีได้ปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายและเสนอรายงานต่อสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว 
 มาตรา  ๔๖  ให้ประธานสภากรุงเทพมหานคร  รองประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร  รวมท้ังคณะกรรมการท่ีสภากรุงเทพมหานครตั้งข้ึน หรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการตั้งข้ึนได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 
 

สว่นท่ี ๒ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๔๗  ให้กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
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 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะกระทาํได้เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว  
ในพระราชกฤษฎีกาน้ันให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งไว้ดว้ย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๔๘ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบรูณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน 
หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (๓) ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ินเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๔๙  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ดํารง
ตาํแหน่งนับแต่วันเลือกตั้ง  
 ให้มีการมอบหมายงานในหน้าท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศ ผลการ
เลือกตั้ง 
 มาตรา  ๕๐  ก่อนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุม
สภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายต่อสภากรุงเทพมหานครโดยไม่มีการลงมติ  ท้ังน้ี 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ไม่มีสภา
กรุงเทพมหานคร หรือยังมิได้แถลงนโยบาย หากมีกรณีสําคัญและจําเป็นเร่งด่วน ซ่ึงปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
สําคัญของราชการหรือราษฎร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะดําเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือก
ประธานสภากรุงเทพมหานครแล้ว ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแถลงนโยบายโดยไม่มกีารลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กระทําโดยเปิดเผย โดยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครต้องจัดทํานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนท่ีมาประชุมด้วย 
 หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภากรุงเทพมหานครได้ให้นายกรัฐมนตรีแจ้ง
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้
นําวิธีแจ้งคําสั่งทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แถลงนโยบายต่อ
สภากรุงเทพมหานครแล้ว 
 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีแถลงไว้ต่อสภา
กรุงเทพมหานครเป็นประจําทุกปี 
 คําแถลงนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้
ประกาศโดยเปิดเผย ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
 มาตรา  ๕๑  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบายและบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ นโยบาย 
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
 (๒) พิจารณาและออกประกาศของกรุงเทพมหานครในกรณีท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้
กิจการใดต้องเป็นไปตามท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 
 (๓) ประกาศใช้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ท่ีผ่านการให้ความเห็นของสภาท่ีปรึกษาการบริหาร การ
เศรษฐกิจและสังคมกรุงเทพมหานคร 
 (๔) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
 (๕) ควบคุมดูแลการบริหารราชการของนครบาล 
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 (๖) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๗) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 (๘) วางระเบียบเพ่ือให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
 (๙) วางระเบียบการเงิน การคลัง การงบประมาณ การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การ
จ้างและการพัสดุของนครบาล 
 (๑๐) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 
 (๑๑) อํานาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัตไิว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 
 มาตรา  ๕๒  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายอื่นได้
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  ท้ังน้ี เว้น
แต่พระราชบัญญัติน้ีจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น 
 มาตรา  ๕๓  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตอ้ง  
 (๑) ไม่ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น หรือตําแหน่งผู้บริหารท้องถ่ิน หรือข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
เว้นแต่ตําแหน่งท่ีต้องดํารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 (๒) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือการ
พาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้นนอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชย์หรือบริษัทปฏิบัติกบับุคคลอื่นในธุรกิจการงานตามปกติ 
 (๓ )  ไม่ เป็น คู่สัญญาหรือมีส่วนได้ เสียในสัญญาท่ีทํากับกรุง เทพมหานคร  หรือการพาณิชย์ของ
กรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุ้น เว้นแต่กรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้
มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รบัการเลือกตั้ง 
 บทบัญญัติตามมาตราน้ีมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับ
เงินตอบแทน เงินค่าเบี้ยประชุม หรือเงินอื่นใด เน่ืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา หรือวุฒิสภา หรือสภา
ผู้แทนราษฎร หรือกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร หรือสภานครบาล หรือสภาท้องถ่ินอื่น หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งใน
ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัตใิห้เป็นโดยตําแหน่ง 
 ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาบังคับใช้กับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษา
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่เป็นตําแหน่งท่ีต้องดํารงตามกฎหมาย 
 มาตรา  ๕๔  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ 
 (๕) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๕๓ 
 (๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก 
 (๗) คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มกีารเลือกตั้งใหม่ 
 (๘) นายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากตําแหน่ง เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระทําการอัน
เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ของตําแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน 
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 (๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท่ีมาลงคะแนนเสียงเห็นว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ในกรณีมีพฤติการณ์ดังท่ีระบุไว้ตาม (๙) สภากรุงเทพมหานครจะมีมติให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาก็ได้  มติของสภากรุงเทพมหานครในกรณีน้ีต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของ
สภากรุงเทพมหานครเท่าท่ีมีอยู่ ในการน้ี นายกรัฐมนตรีตอ้งนําเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งมติของสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๕๕  เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา  ๕๔ (๔) หรือ (๕)  ให้นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการสอบสวนก่อนมี
คําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง แต่ผู้ถูกสั่งให้พน้จากตําแหน่งมีสทิธิย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นเพ่ือขอให้เพิกถอนคําสั่งภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
 ในระหว่างรอคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งพักการปฏิบัติหน้าท่ีนับแต่
วันท่ีได้รับคําสั่งจนกว่าศาลปกครองช้ันต้นจะพิพากษา 
 ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พน้จากตําแหน่งไม่ย่ืนฟ้องต่อศาล หรือศาลปกครองช้ันต้นพิพากษาให้เป็นไปตามคําสั่ง ให้
ผู้ถูกสั่งน้ันพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีออกคําสั่ง 
 วันท่ีได้รับคําสั่งให้ออกจากตําแหน่งให้หมายถึงวันท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไดร้ับคําสั่งดังกล่าว 
 มาตรา  ๕๖  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๕๔ (๑) คงอยู่ในตําแหน่งต่อไป
จนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงได้รบัเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าท่ี แต่ในกรณีพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นใดนอกจากการ
ออกตามวาระ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถ้าไม่มีปลัด
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกรุงเทพมหานครหรือข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๕๗  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจํานวนไม่เกินหกคน
เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมี
คําสั่งมอบหมายและแต่งตั้งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนึ่งคน และผู้ ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครไม่เกินจํานวนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ 
 คําสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เรียงลําดับไว้ด้วยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๕๘  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง 
 (๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
 (๓) ตาย 
 (๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ 
 (๖) กระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา ๒๓ 
 ให้นําความใน (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตําแหน่งประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๕๙  ในกรณีมีการแต่งตั้งประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งดังกล่าวจะมีจํานวนรวมกันท้ังหมดเกินเก้าคนไม่ได้ 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งคณะท่ีปรึกษาตามภารกิจและความจําเป็นได้ 
 มาตรา  ๖๐  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษา ท่ี
ปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
 ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหน่ึงเท่าท่ีไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี มีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตําแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษาจากบุคคลซ่ึงผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นสมควรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ีจะเป็น
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและให้นําบทบัญญัติมาตรา ๕๓ มาใช้บังคับแก่บุคคล
ดงักล่าวด้วย 
 เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร ผู้แต่งตั้งข้าราชการการเมือง แล้วแต่
กรณี พ้นจากตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตามวรรคสองพ้นจากตําแหน่งด้วย นอกจากการพ้นจาก
ตําแหน่งดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง หรือเมื่อกระทําการ
ต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๓  หรือถูกสั่งให้ออกตามคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ไม่ว่าจะโดยมีความผิดหรือไม่มคีวามผิดก็ตาม 
 ให้ข้าราชการการเมืองตามมาตราน้ี และคณะกรรมการท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งได้รับเงินเดือน 
เงินเพิ่ม เบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นสําหรับตําแหน่งตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนท่ี ๓ 
สภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 

___________________ 
 

 มาตรา  ๖๑  สภาพลเมืองกรุงเทพมหานครประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ จํานวนเก้าสิบเก้าคน 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 (๑) ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย องค์กรภาคพลเมืองท่ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  ก) ด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการเกษตรทางเลือก หรือการจัดการเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  ข) ด้านการพัฒนาชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ ผู้ตดิเช้ือเอดส์หรือผู้ปว่ย 
  ค) ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิของผู้บริโภค การส่งเสริมประชาธิปไตยหรือการพัฒนา
แรงงาน 
  ง) ด้านการสาธารณสุข การศึกษา หรือศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี
 (๒) ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนเขต 
 (๓) ตัวแทนกลุ่มอาชีพและวิชาชีพตา่งๆ 
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการการได้มาซ่ึงตัวแทนสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามท่ีกําหนดโดยข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๖๒  สภาพลเมืองกรุงเทพมหานครมหีน้าท่ี ดงัน้ี 
 (๑) ดูแลนโยบายการพัฒนา ทําหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทาง นโยบาย และเป็นท่ีปรึกษาของของ
กรุงเทพมหานคร 
 (๒) เสนอแนะปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อกรุงเทพมหานคร 
และนครบาล เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครและนครบาล 
 (๓) เสนอแนะปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการจัดทํา
บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร นครบาล หน่วยงานของรัฐ    
 (๔) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความ
คิดเห็นต่อการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของกรุงเทพมหานคร หรือนครบาล หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีมีผลหรือ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน  ท้ังน้ี
กรุงเทพมหานคร นครบาล หรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงเป็นผู้ดําเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดําเนินการต้องนํา
ความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 (๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรพลเมืองกรุงเทพมหานครอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 
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 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรพลเมืองกรุงเทพมหานครร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร  นครบาล  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ในการจัดการ การบํารุงรักษา สภาพแวดล้อมและ
ธรรมชาติท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างย่ังยืน 
 (๗) ประสานความร่วมมือกับสภาพลเมืองนครบาล สภาพลเมืองอื่น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในส่วนท่ี
เกี่ยวกับการทําภารกิจของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
 (๘) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรพลเมือง รวมตลอดท้ังการร่วมมือกันในการคุ้มครอง
คุณภาพแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 (๙) รายงานปัญหาและผลท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร อันเน่ืองจากการดําเนินการใดๆของกรุงเทพมหานคร 
โดยรายงานตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือต่อสาธารณชน 
 (๑๐) จัดทํารายงานประจําปีของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร รวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆท่ีเกิดข้ึนใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 ในการดําเนินตามภารกิจของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร สภาพลเมืองกรุงเทพมหานครอาจจัดให้มี
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือวิธีการในการดําเนินภารกิจของสภากรุงเทพมหานครก็ได้ 
 มาตรา  ๖๓  ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาพลเมือง” ในสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครสภาพลเมืองนครบาล 
กองทุนพัฒนาพลเมือง ประกอบไปด้วยเงินและทรัพย์สนิท่ีหักจากรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๖๔  ให้มีสํานักงานสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินการตามภารกิจ
ของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๓ 
การบริหารนครบาล 

 
 
 มาตรา  ๖๕  การบริหารนครบาลประกอบด้วย 
 (๑) สภานครบาล 
 (๒) นายกนครบาล 
 (๓) สภาพลเมอืงนครบาล 
 

ส่วนท่ี  ๑ 
สภานครบาล 

  
 
 มาตรา  ๖๖  ในนครบาลหน่ึงให้มสีมาชิกสภานครบาลจํานวนสิบสองคน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้
มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนครบาลน้ัน 
 ในกรณีท่ีมีเหตุใด ๆ ทําให้การเลือกตั้งท่ัวไปครั้งใดมีจํานวนสมาชิกสภานครบาลไม่ครบจํานวน แต่มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภานครบาลตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าสมาชิกสภานครบาลจํานวนน้ันประกอบ
เป็นสภานครบาล แต่ต้องดําเนินการให้มีสมาชิกสภานครบาลครบจํานวนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน และให้อยู่ในตําแหน่งได้
เพียงเท่าอายุของสภานครบาลท่ีเหลืออยู่  
 มาตรา  ๖๗  สมาชิกสภานครบาลมาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนครบาลน้ัน โดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง การควบคุมการเลือกตั้ง และการร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาล ให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาล ในการนี้ ในข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต้องกําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงมีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนซ่ึงเป็นกลางในการทํา
หน้าท่ีจัดการและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
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 ในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครได้รับคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งและพิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้กรุงเทพมหานครย่ืนคําร้องดังกล่าวต่อศาลช้ันต้นเพ่ือให้มีคําวินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รบัคํารองจากกรุงเทพมหานคร คําวินิจฉัยของศาลช้ันต้นให้ถือเป็นท่ีสุด 
 มาตรา   ๖๘  การเลือกตั้ งสมาชิกสภานครบาลจะกระทําได้ เมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ในประกาศนั้นให้ระบุวันเลือกตั้งและระยะเวลารับสมัครเลือกตั้งไว้ดว้ย  
 ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้มีผลบังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๖๙  การเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาล ให้ถือเขตนครบาลเป็นเขตเลือกตั้ง  
 มาตรา  ๗๐  ให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลได้เท่าจํานวนท่ีนครบาลแต่ละแห่ง
พึงมี ตามมาตรา ๖๖ 
 มาตรา  ๗๑  ผู้มีคุณสมบัติดงัต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาล 
 (๑)  มีสัญชาติไทย แต่ผูม้ีสญัชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตอ้งไดส้ัญชาติไทยมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าป ี
 (๒)  มอีายุไม่ต่าํกว่าสบิแปดปีบรบิูรณใ์นวันท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมกีารเลอืกตั้งและ 
 (๓)  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนครบาลน้ัน ๆ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันเลือกตั้ง หรือ
เป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนครบาลก่อนวันเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
โรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าดว้ยภาษีบาํรุงท้องท่ีตามกาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกวา่สาม
ปีนับถึงปีท่ีมกีารเลือกตัง้ 
 มาตรา  ๗๒  ผู้มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีในวันเลือกตั้ง เป็นผู้ตอ้งห้ามมิใหใ้ช้สทิธิเลือกตั้ง 
 (๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
 (๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสทิธิเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๗๓  ผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานครบาล 
 (๑) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มอีายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
 (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตนครบาลน้ัน ๆ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 
 มาตรา  ๗๔  ผู้มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภานครบาล 
 (๑) เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิเลือกตั้งตามมาตรา ๗๒ (๔) 
 (๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๔) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๕) เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกตั้งแต่สองปีข้ึนไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 (๖) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีถึงวันเลือกตั้ง 
 (๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อ
หน้าท่ี หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมชิอบในวงราชการ 
 (๘) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
 (๙) เป็นข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
 (๑๐) เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผูบ้ริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 
 (๑๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือถูกห้ามหรือตัดสิทธิมิให้ดาํรงตําแหน่งทางการเมือง 
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 (๑๓) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึงหน่ึงปีนับแต่วันท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีคําสั่ง อันเน่ืองมาจากการกระทําการโดยไม่สุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินหรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
 (๑๔) เป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รอง
ผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เนื่องจากมี
พฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 (๑๕) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 
 (๑๖) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินตามกฎหมาย 
 (๑๗) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (๑๘) เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน รอง
ผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุ
กระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา ๒๓ และพ้นจากตําแหน่งยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๑๙) พ้นจากสมาชิกภาพเพราะสภานครบาลถูกยุบตามมาตรา ๗๙ หรือพ้นจากสมาชิกภาพเพราะถูกสั่งให้
พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๗๙ (๗) หรือ (๘) ยังไม่ถึงสี่ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๗๕  อายุของสภานครบาลมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานคร
บาลเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๗๖  ก่อนเข้ารับหน้าท่ี สมาชิกสภานครบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภานครบาลด้วยถ้อยคํา
ดังต่อไปน้ี 
 “ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะดํารงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ท้ังจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการและปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ท้องถ่ิน และประชาชน” 
 มาตรา  ๗๗  สมาชิกสภานครบาลย่อมเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตนครบาล และต้องปฏิบัติตามคํา
ปฏิญาณโดยเคร่งครัด และต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย
ใดๆ 
 มาตรา  ๗๘  สมาชิกสภานครบาลต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีนคร
บาลเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให้แก่นครบาลหรือท่ีนครบาลน้ันจะกระทํา 
 การเป็นคู่สัญญารับบริการท่ีนครบาลจัดทําข้ึนเพ่ือบริการแก่ประชาชนเป็นการท่ัวไปตามอํานาจหน้าท่ี มิให้
ถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามวรรคหน่ึง 
 ความในวรรคสองให้ใช้บังคับกับการเป็นคู่สัญญากับนครบาลอยู่ก่อนเข้าดํารงตําแหน่งหรือสืบเน่ืองจาก
สัญญาท่ีมีอยู่กอ่นเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าว และสัญญาน้ันเกี่ยวกับกิจการท่ีนครบาลทํากับประชาชนท่ัวไปเป็นปกติและไม่มี
ลักษณะผูกขาดตัดตอนด้วย โดยอนุโลม 
 ให้นําบทบัญญัติในมาตรา  ๒๓  มาใช้บังคับกับสมาชิกสภานครบาล โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๗๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลสิ้นสุดลง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภานครบาล หรือมีการยุบสภานครบาล 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภานครบาล 
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๗๓ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗๔ 
 (๕) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา  ๗๘ 
 (๖) ขาดประชุมสภานครบาลสามคร้ังติดต่อกันโดยไม่มเีหตุผลอันสมควร 
 (๗) สภานครบาลมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก่อ
ความไม่สงบเรียบร้อยแก่นครบาล หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภานครบาล โดยมีสมาชิกสภานครบาลจํานวน
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าช่ือเสนอให้สภานครบาลพิจารณา และมติ
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ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  ท้ังน้ี ให้สมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงนับแต่วันท่ีสภานครบาลมีมติ 
 (๘) ถูกถอดถอนจากการเป็นสมาชิกสภานครบาลตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภานครบาล 
 ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกัน หรือไม่มีสมาชิกสภานครบาลไม่
ว่าด้วยเหตุใดให้ถือว่าเป็นการยุบสภานครบาล 
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลตามวรรคหน่ึงนอกจากกรณีตาม (๗) ให้สิ้นสุดตั้งแต่วันท่ีขาด
คุณสมบัติหรือมีเหตุให้พน้จากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี แต่ไม่กระทบถึงการใดท่ีสมาชิกสภานครบาลผู้น้ันกระทําไปและเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบัไปก่อนวันท่ีออกจากตําแหน่ง เว้นแต่กรณีตามวรรคสี่ หรือมีกฎหมายกําหนดไว้อย่างอื่น 
 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลตาม (๔) ถ้าการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามน้ันมีอยู่
ก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง และผู้น้ันรู้อยู่แล้วว่าตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเช่นน้ัน ผู้น้ันไม่มีสิทธิได้รับเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รบัไปก่อนวันท่ีออกจากตําแหน่ง 
 มาตรา  ๘๐  เมื่อมีกรณีสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภานครบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๗๙ (๓) (๔) 
(๕) หรือ (๖) ไม่ว่าความจะปรากฏต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นท่ีสุด 
ในกรณีมีเหตุท่ีจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา  ๗๙ (๕)  ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ีจะต้อง
ดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยแม้ว่าสมาชิกผู้น้ันจะได้พ้นจากตําแหน่งไปด้วยเหตุอื่นแล้ว และในกรณีท่ีปรากฏผลจากการ
สอบสวนว่าผู้น้ันมีเหตุจะต้องพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๗๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้ผู้น้ันพ้นจากตําแหน่งนับ
แต่วนัท่ีกระทํา การฝ่าฝืนมาตรา ๗๘ แต่การนับระยะเวลาตามมาตรา  ๗๔ (๑๙ )  ให้ นับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีคําวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง 
 การวินิจฉัยตามวรรคหน่ึงไม่กระทบถึงการใดท่ีผู้น้ันได้กระทําไปแล้ว รวมท้ังไม่กระทบต่อเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนท่ีได้รับไปก่อนมีคําวินิจฉัย เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 มาตรา  ๘๑  สมาชิกสภานครบาลผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้มีสิทธิ
อทุธรณ์คําวินิจฉัยต่อศาลปกครองช้ันต้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําวินิจฉัยน้ัน คําวินิจฉัยของศาลปกครองช้ันต้น
ให้เป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๘๒  ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มกีารเลือกตั้งภายในสี่สบิห้าวัน นับแต่วันท่ีสมาชิกสภานครบาลดํารง
ตําแหน่งครบวาระ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีสมาชิกสภานครบาลพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 
เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภานครบาลจะเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 มาตรา  ๘๓  เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภานครบาลวา่งลงเพราะเหตุอื่นท่ีมิใช่เหตุตามมาตรา  ๘๒  และอายุของ
สภานครบาลเหลืออยู่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลข้ึนแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วนัท่ีตําแหน่งน้ันว่างลง 
 ให้สมาชิกสภานครบาลซ่ึงได้รับเลือกตั้งแทนน้ันอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภานครบาลท่ีเหลืออยู่ 
 ในระหว่างท่ีตําแหน่งสมาชิกสภานครบาลว่างลง และยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลแทนตําแหน่ง
ท่ีว่าง ให้สภานครบาลประกอบด้วยสมาชิกสภานครบาลเท่าท่ีมีอยู่  เว้นแต่จะมีสมาชิกสภานครบาลเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหน่ึง ใน
กรณีเช่นน้ัน ถ้าอายุของสภานครบาลเหลืออยู่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ให้สมาชิกสภานครบาลท่ีเหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งโดย
ถือว่าเป็นการยุบสภานครบาล 
 มาตรา  ๘๔  ให้สภานครบาลเลือกสมาชิกสภานครบาลเป็นประธานสภานครบาลคนหน่ึง และรอง
ประธานสภานครบาลไม่เกินสองคน โดยให้ดาํรงตําแหน่งทันทีท่ีได้รับเลือก 
 การเลือกประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาลให้กระทําในการประชุมสภานครบาลครั้งแรก
ภายหลังจากการเลือกตั้งท่ัวไป 
 มาตรา  ๘๕  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศผลการเลือกประธานสภานครบาล และรอง
ประธานสภานครบาลตามมติของสภานครบาลในท่ีประชุมสภานครบาลตามมาตรา  ๘๔  วรรคสอง และจัดให้มีประกาศเป็น
หนังสือภายในเจ็ดวัน นับแต่เลือกประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาล เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศผลแล้ว ให้ประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาลปฏิบัติหน้าท่ีประธานสภานครบาลและรอง
ประธานสภานครบาลได้ตั้งแต่บัดน้ันเป็นต้นไป เพื่อดําเนินการประชุม กําหนดสมัยประชุมสามัญและกิจการอ่ืนท่ีจําเป็นต่อไป 
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 มาตรา  ๘๖  ประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาลอยู่ในตําแหน่งตามวาระคราวละสองปี  
 มาตรา  ๘๗  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานสภานครบาลและรองประธานสภานครบาล
พ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
 (๑) พน้จากสมาชิกภาพแห่งสภานครบาลตามมาตรา ๗๙ 
 (๒) มกีารยุบสภานครบาล หรือถือว่ามีการยุบสภานครบาล 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 (๔) มีเหตุท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
 มาตรา  ๘๘  ในกรณีท่ีตําแหน่งประธานสภานครบาลหรือรองประธานสภานครบาลว่างลง ให้สภานครบาล
เลือกสมาชิกสภานครบาลข้ึนใหม่เพื่อดํารงตําแหน่งท่ีว่างแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง 
 มาตรา  ๘๙  ประธานสภานครบาลมีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอ่ืนให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการประชุมสภานครบาล 
 รองประธานสภานครบาลหรือประธานสภานครบาลปฏิบัติการตามหน้าท่ี และกระทํากิจการตามท่ี
ประธานสภานครบาลมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีประธานสภานครบาลหรือประธานสภานครบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้รอง
ประธานสภานครบาลปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 ในการประชุมครั้งใดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ให้สมาชิกสภานครบาลท่ีมาประชุมเลือก
กันเองเพ่ือทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมครั้งน้ัน 
 มาตรา  ๙๐  ให้ปลัดนครบาลแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญโดยความเห็นชอบของประธานสภา
นครบาลเป็นหัวหน้าสํานักงานเลขานุการประธานสภานครบาล 
 มาตรา  ๙๑  ให้ปลัดนครบาลแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครสังกัดนคร
บาลน้ันๆปฏิบัติหน้าท่ีในสํานักงานเลขานุการสภานครบาลตามอัตราท่ีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครกําหนด 
  มาตรา  ๙๒  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลครบตามจํานวนแล้วให้
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกและดําเนินการให้มีการประชุมสภานครบาลครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานสภานครบาลและ
รองประธานสภานครบาล และกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
 มาตรา  ๙๓  ในกรณีท่ีพ้นสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไปแล้ว สมาชิกสภานครบาลยังไม่ครบจํานวนแต่มี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภานครบาลตามมาตรา ๖๖ วรรคหน่ึงให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเรียกและดําเนินการให้มีการประชุมสภานครบาลครั้งแรกเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๙๒ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีมีสมาชิกถึงจํานวนร้อยละเก้าสิบห้าดังกล่าว 
 มาตรา  ๙๔  ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อาจดําเนินการให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตาม
กําหนดเวลาในมาตรา  ๙๒  หรือมาตรา  ๙๓  หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภานครบาลได้ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการประชุมได้ เพราะสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดไม่มาหรือไม่เข้าประชุมหรือเข้า
ประชุมแล้วออกจากท่ีประชุมก่อนเสร็จสิ้นการประชุม  ท้ังน้ี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งยุบ
สภานครบาล 
 (๒) ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการประชุมได้ เพราะสมาชิกสภานครบาลบางคนไม่มาหรือไม่เข้าประชุมหรือมา
หรือเข้าประชุมแล้วออกจากท่ีประชุมก่อนเสร็จสิ้นการประชุม  ท้ังน้ี โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สั่งให้สมาชิกสภานครบาลผู้ไม่มาหรือไม่เข้าประชุมหรือออกจากท่ีประชุมดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง 
 (๓) ในกรณีท่ีสมาชิกสภานครบาลมาประชุมแล้วไม่อาจเลือกประธานสภานครบาลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันประชุมครั้งก่อน และถ้าในการประชุมนัดท่ีสั่ง
เลื่อนมามีกรณีตาม (๑) หรือ (๒) หรือยังไม่อาจเลือกประธานสภานครบาลได้ก็ให้สั่งยุบสภานครบาล 
 (๔) ในกรณีท่ีไม่อาจดําเนินการประชุมได้ด้วยเหตุอื่นใดอันเกิดจากการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของ
สมาชิกสภานครบาลโดยไม่มเีหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการได้ตามท่ีเห็นควรโดยจัดให้ยุบสภานครบาล
หรือสั่งให้สมาชิกสภานครบาลบางคนพ้นจากตําแหน่งก็ได้ 
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 ในกรณีตาม (๒) ถ้าสมาชิกสภานครบาลท่ีเหลืออยู่ยังมีจํานวนถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภา
นครบาล  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มีการประชุมใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีกําหนดให้มีการประชุมครั้งก่อน 
และถ้าในการประชุมนัดท่ีสั่งเลื่อนมายังไม่อาจประชุมได้ ก็ให้สัง่ยุบสภานครบาล 
 คําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นท่ีสุด  
 มาตรา  ๙๕  ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญของสภานครบาลไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย สมัย
ละไม่เกินสามสิบวัน  ท้ังน้ี จาํนวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีแต่ละสมัย ให้สภานคร
บาลกําหนด โดยจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสําหรับปีแรกเป็นการเฉพาะก็ได้ 
 ในกรณีจําเป็นสภานครบาลจะมีมติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไม่เกินสิบห้าวันก็ได้ 
 การปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง จะกระทําได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของ
สภานครบาล 
 มาตรา  ๙๖  เมื่อมีกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งนครบาล สภานครบาล นายกสภานครบาล หรือสมาชิก
สภานครบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ อาจย่ืนคําร้องต่อประธานสภา
นครบาลขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ และให้ประธานสภานครบาลเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนดวันประชุมภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้อง 
 สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประชุมครั้งแรกของสมัยประชุมวิสามัญน้ัน และให้นํา
มาตรา ๙๕ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๙๗  ภายใต้บังคับมาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔  วรรคสอง ให้ประธานสภานครบาล
เรียกประชุมสภานครบาลตามสมัยประชุม 
 ในกรณีท่ีไม่มปีระธานสภานครบาล หรือประธานสภานครบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย สมาชิกสภานคร
บาลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภานครบาลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ มีสิทธิย่ืนคําร้องต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครขอให้เรียกประชุมสภานครบาลได้ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียกประชุมสภานครบาลภายในเจ็ด
วันนับแต่วันท่ีได้รบัคําร้อง 
 ในการประชุมสภานครบาลท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เรียกประชุมตามวรรคสอง ประธานสภา
นครบาลและรองประธานสภานครบาลจะทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไม่ได้และให้สมาชิกสภานครบาลเลือกกันเองเพ่ือ
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมครั้งน้ัน 
 มาตรา  ๙๘  การประชุมสภานครบาล ต้องมีสมาชิกสภานครบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
สมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 
นายกนครบาลและรองนายกนครบาลมีสิทธิเข้าประชุมสภานครบาล และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม แต่ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
สภานครบาลจะอนุญาตให้บุคคลซ่ึงนายกสภานครบาลมอบหมาย หรือเชิญบุคคลใดเข้าแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องใดในท่ีประชุมของสภานครบาลก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มาตรา  ๙๙  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เว้นแต่ท่ีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนใน
พระราชบัญญัติน้ี   
 สมาชิกสภานครบาลคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา  ๑๐๐  สภานครบาลมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี และตามที่มีกฎหมาย
อื่นกําหนด 
 สภานครบาลจะประชุมปรึกษาหารือหรือกระทําการใดนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีหรือฝ่าฝืนกฎหมายมิได้ 
 มาตรา  ๑๐๑  การประชุมสภานครบาลต้องกระทําโดยเปิดเผยตามลักษณะท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการประชุมสภานครบาล แต่ถ้านายกนครบาลหรือสมาชิกสภานครบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสี่
ของจํานวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 
 การประชุมสภานครบาลให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการประชุมสภานครบาล 
 ประชาชนย่อมมีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภานครบาลท่ีกําหนดโดยเปิดเผยได้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการประชุมสภานครบาล 
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 มาตรา  ๑๐๒  ในท่ีประชุมสภานครบาล สมาชิกย่อมมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกนครบาลในเรื่องเกี่ยวกับงาน
ในหน้าท่ีของนายกนครบาล โดยจะถามและให้ตอบในท่ีประชุมสภานครบาล หรือให้ตอบเป็นหนังสือก็ได้ 
นายกนครบาลมีหน้าท่ีต้องตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภานครบาลตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควรเน่ืองจากการ
เปิดเผยเรือ่งท่ีถามอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นครบาลหรือราชการ นายกนครบาลจะไม่ตอบก็ได้แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้
ตัง้กระทู้ถามทราบ 
 มาตรา  ๑๐๓  สมาชิกสภานครบาลจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสภานครบาลเท่าท่ีมีอยู่
มีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติของเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อให้นายกนครบาลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารราชการของนครบาลได้ แต่จะลงมติในปัญหาท่ีอภิปรายไม่ได้ 
 ญัตติตามวรรคหน่ึงให้ย่ืนต่อประธานสภานครบาล และให้ประธานสภานครบาลกําหนดวันสําหรับการ
อภิปรายท่ัวไป ซ่ึงต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับญัตติโดยให้แจ้งญัตติให้นายกนครบาลทราบ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 
 เมื่อเปิดอภิปรายทัว่ไปตามวรรคหน่ึงแล้ว จะเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปในปีปฏิทินเดียวกันน้ันอีกไม่ได้ 
 มาตรา  ๑๐๔  สภานครบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภานครบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภานคร
บาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภานครบาลหรือมิได้เป็นสมาชิกสภานครบาลต้ังเป็นคณะกรรมการวิสามัญของ
สภานครบาล เพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของสภานครบาลตามท่ีสภา
นครบาลมอบหมายได้ 
 สมาชิกสภานครบาลจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการสามัญเกินสองคณะมิได้ 
 การสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดตามวรรคหน่ึง จะสอบสวนหรือศึกษาเรื่องอื่นใดมิได้เว้นแต่เป็นเรื่องท่ีสภา
นครบาลมอบหมายไว้เป็นการเฉพาะ และจะดําเนินการใดรวมท้ังการเปิดเผยเรื่องตามท่ีสอบสวนหรือศึกษามิได้จนกว่าจะได้
รายงานต่อสภานครบาล และสภานครบาลมีมติให้ดําเนินการได้ 
 นายกนครบาลมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภานครบาลหรือมิได้เป็นสมาชิกสภานครบาลให้สภานคร
บาลตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหน่ึงได้ไม่เกินจํานวนท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วย
การประชุมสภานครบาล 
 มาตรา  ๑๐๕  การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา  ๑๐๔  ให้เป็นไปตามข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่า
ด้วยการประชุมสภานครบาล แต่ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 มาตรา  ๑๐๖  ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยการประชุมสภานครบาลจะต้องกําหนดถึงประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภานครบาล วิธีการประชุม การเลือกและการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานสภานครบาล รองประธานสภา
นครบาล คณะกรรมการของสภานครบาล การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ  การปรึกษา การอภิปราย 
การลงมติ การตั้งและตอบกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และกิจการอ่ืนท่ีเป็น
หน้าท่ีของสภานครบาล 
 มาตรา  ๑๐๗  เงินประจําตําแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานสภานคร
บาล  รองประธานสภานครบาล  สมาชิกสภานครบาล  กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญท่ีสภานครบาลตั้งข้ึนให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

 
สว่นท่ี ๒ 

นายกนครบาล 
 
 

 มาตรา  ๑๐๘  ให้นครบาลมีนายกนครบาลคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
นครบาลน้ัน โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง การควบคุมการเลือกตั้ง และการร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายกนครบาลให้เป็นไป
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๗  วรรคสอง และวรรคสาม 
 มาตรา  ๑๐๙  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกนครบาลต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๗๒ 
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 มาตรา  ๑๑๐  ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกนครบาลต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๗๓  และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗๔  และต้องมีคุณสมบัติ ดงัต่อไปน้ีด้วย 
 (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบรูณ์ในวันเลือกตั้ง 
 (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกรัฐสภา 
 มาตรา  ๑๑๑  นายกนครบาลมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งและให้ดํารงตําแหน่งนับแต่
วันเลือกตั้ง 
ให้มีการมอบหมายงานในหน้าท่ีนายกนครบาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
 มาตรา  ๑๑๒  นายกนครบาลอาจแต่งตั้งรองนายกนครบาลได้ไม่เกินสองคน รองนายกนครบาลมีหน้าท่ี
ช่วยเหลือนายกนครบาลในการบริหารราชการนครบาลตามท่ีนายกนครบาลมอบหมาย 
 มาตรา  ๑๑๓  รองนายกนครบาลต้องแต่งตั้งจากบุคคลซ่ึงมิใช่เป็นสมาชิกสภานครบาล และมีคุณสมบัตติาม
มาตรา ๗๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๔ เว้นแต่ในเรื่องอายุให้นับแต่วันแต่งตั้ง 
 มาตรา  ๑๑๔  ให้นายกนครบาลแถลงนโยบายต่อสภานครบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าท่ี โดย
ให้ประธานสภานครบาลจัดให้มีการประชุมสภานครบาลเพื่อการดังกล่าวภายในห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากนายกนครบาล 
การแถลงนโยบายดังกล่าวไม่มกีารลงมติ 
 ในกรณีท่ีอยู่ในระหว่างยังไม่มสีภานครบาลหรือไม่มีการประชุมสภานครบาลตามวรรคหน่ึง ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้นายกนครบาลจัดทําคําแถลงนโยบายปิดประกาศไว้ ณ ท่ีประชุมสภานครบาลแทนการแถลงนโยบายต่อสภานครบาลตาม
วรรคหน่ึง ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีนายกนครบาลเข้ารับหน้าท่ี 
 คําแถลงนโยบายของนายกนครบาล ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีทําการของนครบาลด้วย 
 มาตรา  ๑๑๕  นายกนครบาลมีอํานาจและหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนานครบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยให้
ดาํเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน 
 (๒) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของนครบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติ นโยบายและแผนพัฒนานครบาล รวมท้ังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติราชการในนครบาลน้ัน ๆ  
 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกนครบาล เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการรองนายกนครบาล 
และที่ปรึกษานายกนครบาล 
 (๔) วางระเบียบเพ่ือให้การบริหารกิจการของนครบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยระเบียบดังกล่าวต้องไม่
ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือข้อบังคับกรุงเทพมหานคร 
 (๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย  หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าท่ีของนายกนครบาล 
 มาตรา  ๑๑๖  ให้นํามาตรา  ๗๘  มาใช้บังคับกับนายกนครบาล รองนายกนครบาล เลขานุการนายกนคร
บาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล และที่ปรึกษานายกนครบาล โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๑๗  นายกนครบาลพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๗๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗๔ 
 (๕)กระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๗๘  
 (๖) ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเวลาติดต่อกันเกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันโดยให้พ้นจากตําแหน่ง
ตั้งแต่วันท่ีพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 (๗) นายกรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้พ้นจากตําแหน่งเมื่อมีกรณีแสดง
ให้เห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ของตําแหน่งหรือปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีเห็นได้
ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย 
หรือสวัสดิภาพของประชาชน คําสั่งของนายกรัฐมนตรีให้ถือเป็นท่ีสุด 
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(๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนครบาลน้ันจํานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมา
ลงคะแนนเสียงเข้าช่ือถอดถอนเพ่ือให้พ้นจากตําแหน่งตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งของนายกนครบาลตาม (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) 
ให้นําความในมาตรา  ๘๐  และมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อนายกนครบาลพ้นจากตําแหน่งให้ปลัดนครบาลปฏิบัติหน้าท่ีของนายกนครบาล และให้มีอํานาจในการ
สั่งอนุญาตและอนุมัตเิกี่ยวกับราชการนครบาล ตลอดจนการปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี
และกฎหมายอื่น แต่การดําเนินการใด ๆ ท่ีมผีลกระทบต่อประชาชนหรือมีผลผูกพันงบประมาณ ตอ้งได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน  ท้ังน้ี จนกว่านายกนครบาลท่ีได้รับเลือกตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 
 มาตรา  ๑๑๘  รองนายกนครบาลพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) นายกนครบาลพ้นจากตําแหน่ง 
(๒) นายกนครบาลมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกนครบาล  
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๗๓ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗๔ 
(๖) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๗๘ 
(๗) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอัน

ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 
 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้นําความในมาตรา  
๘๐ และมาตรา  ๘๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๑๙  นายกนครบาลแต่งตั้งเลขานุการนายกนครบาลได้หน่ึงคน และผู้ช่วยเลขานุการนายกนคร
บาลไม่เกินจํานวนรองนายกนครบาล 
 ในกรณีท่ีมเีหตุอันสมควร นายกนครบาลจะแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกนครบาลไม่เกินสองคนได้ 
 เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล หรือท่ีปรึกษานายกนครบาลต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๗๓ (๑) และ (๒) และไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา ๗๔ 
 มาตรา  ๑๒๐  เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล และที่ปรึกษานายกนครบาลพ้น
จากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) นายกนครบาลพ้นจากตําแหน่ง 
(๒) นายกนครบาลมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกนครบาล 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๑๐ 
(๖) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑๗ (๕) 
(๗) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอัน
ได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) ให้นายกนครบาลดําเนินการ
สอบสวนเพื่อสั่งการและคําสั่งของนายกนครบาลเป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๑๒๑  ให้นายกนครบาล รองนายกนครบาล เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนคร
บาล ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา เป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บงัคับแก่ผู้ดาํรงตําแหน่งตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ี  
 มาตรา  ๑๒๒  เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
นครบาล รองนายกนครบาล เลขานุการนายกนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล ท่ีปรึกษานายกนครบาล ให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
 
 



206 

สว่นท่ี ๓ 
สภาพลเมืองนครบาล 

__________________ 
 
 มาตรา  ๑๒๓  ในนครบาลหน่ึงๆ ให้มี “สภาพลเมืองนครบาล” ประกอบด้วยตัวแทนในเขตนครบาลน้ันๆ
จาํนวนห้าสิบคน 
 ให้นําการได้มาของสมาชิกสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและหน้าท่ีของสภาพลเมืองกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังสํานักงานสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครมาใช้บังคับกับสภาพลเมืองนครบาลโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 

 
 

 มาตรา  ๑๒๔  ให้จัดระเบียบราชการกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 
 (๑) สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 (๒) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๓) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 (๔) สํานักปลัดกรงุเทพมหานคร 
 (๕) สํานักหรือสว่นราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเป็นสํานัก 
 (๖) ส่วนราชการของนครบาลตามท่ีกําหนดไว้ใน ส่วนท่ี ๒ สว่นราชการของนครบาล  
 การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหน่ึง จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครโดยทําเป็นประกาศของ
กรุงเทพมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๒๕  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําของ
สภากรุงเทพมหานคร มีเลขานุการสภากรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร ข้ึนต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครขึ้นต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร และจะมีผู้ช่วยเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานครก็ได้ 
 มาตรา  ๑๒๖  สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการและ
งานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครข้ึนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
ข้าราชการการเมือง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีหัวหน้าสํานักงาน
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยของเลขานุการผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร และในการบังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครข้ึนต่อเลขานุการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ 
 มาตรา  ๑๒๗  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการ
ประจําของคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร มีหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้ึนต่อ
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ปลัดกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
บคุลากรกรุงเทพมหานคร ข้ึนต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร และจะให้
มีผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือ
หลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ 
 มาตรา  ๑๒๘  สํานักปลัดกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของ
กรุงเทพมหานคร และราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และจะให้มีรองปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัตริาชการแทนปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ 
 มาตรา  ๑๒๙  นอกจากอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๒๘  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครมี
อาํนาจและหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจําของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกรุงเทพมหานคร รวมท้ังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครรองจากผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๓๐  สํานักตามมาตรา  ๑๒๔ (๕)  มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อํานวยการสํานักซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานัก และจะให้มีรองผู้อํานวยการสํานัก
ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัตริาชการแทนผู้อํานวยการสํานักก็ได้ 
 มาตรา  ๑๓๑  นอกจากอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๓๐  ให้ผู้อํานวยการสํานักมีอํานาจ
และหน้าท่ีตามท่ีมีกฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร กํากับ เร่งรัด 
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักท่ีรับผิดชอบ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ส่วนราชการของนครบาล 

 
 
 มาตรา  ๑๓๒  ให้จัดระเบียบราชการนครบาล ดังน้ี 

(๑) สํานักงานปลัดนครบาล 
(๒) กอง หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมฐีานะเป็นกอง  

การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงกองหรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหน่ึง จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยทําเป็นประกาศของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๓๓  สํานักงานปลัดนครบาล มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไปของนครบาล และ
ราชการท่ีมไิด้กาํหนดให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดนครบาลซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และจะให้มีรองปลัดนครบาล ซ่ึงเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึงหรือหลายคน เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัตริาชการแทนปลัดนครบาลก็ได้ 
 ในสํานักงานปลัดนครบาลอย่างน้อยต้องมีสว่นราชการ ดังน้ี 
 (๑) สํานักเลขานุการสภานครบาล มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจําของสภานครบาล มีเลขานุการ
สภานครบาลซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญปฏิบัติหน้าท่ีข้ึนต่อปลัดนครบาลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ในงานเลขานุการสภานครบาลขึ้นต่อประธานสภานครบาล และจะมีผู้ช่วยเลขานุการสภานครบาลซ่ึงเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัตริาชการแทนเลขานุการสภานครบาลก็ได้ 
 (๒) สํานักงานเลขานุการนายกนครบาล มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการและงานของนายกนครบาล มี
เลขานุการนายกนครบาล ซ่ึงมิได้เป็นข้าราชการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชา 
ข้ึนต่อนายกนครบาลและมีผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล เป็นผู้ช่วยสั่งการหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการนายกนครบาล
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และมีหัวหน้าสํานักงานนายกนครบาล ซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้ช่วยของเลขานุการนายกนครบาล และ
ของผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล 
 มาตรา  ๑๓๔  ให้ปลัดนครบาลมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของนายกนครบาล 
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของนครบาลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกนครบาล กํากับ เร่งรัด ติดตาม ผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในนครบาล รวมท้ังเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติราชการในนครบาลน้ัน  
 บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีอ้างถึงปลัดกรุงเทพมหานคร
ในเขตพื้นท่ีนครบาล ให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน อ้างถึงปลัดนครบาล
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา  ๑๓๕  กองตามมาตรา  ๑๓๒ (๒)  มีอํานาจและหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้ากองซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแล้วแต่กรณีเป็น
ผู้บังคับบญัชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ ในการปฏิบัตริาชการของกอง และจะให้มี
รองผู้อํานวยการกอง หรือผู้ช่วยหัวหน้ากองซ่ึงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญคนหน่ึง เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการ
แทนผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้ากอง แล้วแต่กรณีก็ได้ ผู้อาํนวยการกองหรือหัวหน้ากองมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีมีกฎหมาย
กําหนด และตามคําสั่งของนายกนครบาลและปลัดนครบาล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของกองท่ีรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามนโยบายของนครบาล กาํกับ เร่งรัด ติดตาม ผลการปฏิบัตริาชการของกองท่ีรับผิดชอบ 

 
 

หมวด ๕ 
การรกัษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน 

 
 

สว่นท่ี ๑ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๓๖  อํานาจและหน้าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามลําดับท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดไว้ตามมาตรา  ๕๗  เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีปลัด
กรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิการปฏิบัตริาชการท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครก็ได้  แต่ถ้าจะมอบหมายให้ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานัก 
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเป็นสํานัก หรือนายกนครบาลหรือปลัดนครบาลให้ทําเป็นคําสั่ง และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๓๗  ในกรณีท่ีมีรองปลัดกรุงเทพมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ให้เป็นไปตามท่ีปลัดกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองปลัด
กรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองปลัดกรุงเทพมหานครหลายคนให้รองปลัดกรุงเทพมหานครผู้มีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซ่ึงมี
ฐานะเป็นสํานักคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
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 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีปลัดกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติหรือ
ดาํเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัต ิหรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น
อย่างอื่น ปลัดกรุงเทพมหานครจะมอบอํานาจ โดยทําเป็นหนังสือให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
กรุงเทพมหานครก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อํานวยการสํานักหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเป็นสํานัก 
ผู้อาํนวยการกอง หัวหน้ากองหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าหรือปลัดนครบาลปฏิบัตริาชการแทนในนามปลัดกรุงเทพมหานคร 
ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๓๘  ในกรณีท่ีมีรองผู้อํานวยการสํานัก การสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองผู้อํานวยการสํานัก ให้
เป็นไปตามท่ีผู้อํานวยการสํานักมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดาํรงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการให้รองผู้อํานวยการสํานักเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อํานวยการสํานักหลายคน ให้รองผู้อํานวยการสํานักผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการสํานักหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
แต่งตั้งผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากองหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าของสํานักน้ันคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีผู้อํานวยการสํานักจะพึงปฏิบัติหรือ
ดาํเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น
อย่างอื่น ผู้อํานวยการสํานักจะมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าของสํานักน้ันหรือปลัดนครบาล 
ปฏิบัติราชการแทนในนามผู้อํานวยการสํานัก ให้ทําเป็นคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๓๙  การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามท่ีเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครหลาย
คน ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมายให้ เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนใดคนหน่ึงเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีเลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสํานักงานเลขานุการประธานสภากรงุเทพมหานครผูม้อีาวโุสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา  ๑๔๐  การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามท่ีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หลายคน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมายให้ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา  ๑๔๑  ในกรณีท่ีมีผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการของผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามท่ีหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานครมีคําสั่งมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วย
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหลายคน ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
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 มาตรา  ๑๔๒  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้
ซ่ึงตนแทน 
 ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งน้ันมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซ่ึงมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจและหน้าท่ีอย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทําหน้าท่ีกรรมการหรือมีอํานาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ันใน
ระหว่างท่ีรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
 

ส่วนท่ี ๒ 
นครบาล 

 
 
 มาตรา  ๑๔๓  การสั่งและการปฏิบัติราชการ การรักษาราชการและการปฏิบัติราชการของประธานสภา
นครบาล นายกนครบาล ปลัดนครบาลและผู้อํานวยการกองหรือหัวหน้ากอง ให้นําบทบัญญัตใินมาตรา  ๑๓๖  มาตรา  ๑๓๗ 
มาตรา  ๑๓๘  มาตรา  ๑๓๙  มาตรา  ๑๔๐  มาตรา  ๑๔๑  และมาตรา  ๑๔๒  มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 
หมวด  ๖ 

อํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 
 

สว่นท่ี ๑ 
กรุงเทพมหานคร 

 
 

 มาตรา  ๑๔๔  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจและหน้าท่ีดําเนินกิจการในเขต
กรุงเทพมหานครในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ท้ังน้ี ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และตามกฎหมาย
อืน่ท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 (๒) การทะเบยีนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 (๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (๕) การผังเมือง 
 (๖) การจัดให้มแีละบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายน้ํา 
 (๗) การจราจร 
 (๘) การขนส่ง 
 (๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
 (๑๐) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 (๑๑) การควบคุมอาคาร 
 (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
 (๑๓) การจัดให้มแีละบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
 (๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
 (๑๕) บํารุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
 (๑๖) การสาธารณูปโภค 
 (๑๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
 (๑๘) การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
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 (๑๙) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
 (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 (๒๑) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
 (๒๒) การจัดการศึกษา 
 (๒๓) การสาธารณูปการ 
 (๒๔) การสังคมสงเคราะห์ 
 (๒๕) การส่งเสริมการกีฬา 
 (๒๖) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 (๒๗) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
 (๒๘) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 (๒๙) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 
 (๓๐) หน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายระบุให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ 
นายกเทศมนตรี หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย หรือท่ีกฎหมายระบุเป็นหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 (๓๑) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีมติให้ถ่ายโอนให้แก่กรุงเทพมหานคร 
 บรรดาอํานาจและหน้าท่ีใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถ่ินอื่น 
จะมอบให้กรุงเทพมหานครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ทําเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ แล้วแต่กรณี ใน
กรณีท่ีทําเป็นข้อบังคับหรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 
 ในการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจและหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง มีความจําเป็นท่ีจะต้องเข้าดําเนินการใน
ท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคหรือเพ่ือประโยชน์แก่ท้องถ่ิน กรุงเทพมหานครจะเข้า
ดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์น้ัน ท้ังน้ี ตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
 บรรดาอํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ถ้าเป็นการดําเนินกิจการเพ่ือให้บริการสาธารณะเฉพาะใน
เขตนครบาล ให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของนครบาลในการดําเนินกิจการในเขตนครบาลน้ันแทนกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๔๕  การบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในลักษณะดังต่อไปน้ี 
 (๑) กําหนดแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร นโยบาย หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้
นครบาลนําไปเป็นแนวทางในการใช้อํานาจและหน้าท่ีในเขตนครบาล 
 (๒) ช่วยเหลือ สนับสนุนและประสานการดําเนินการในการให้บริการสาธารณะของนครบาล และระหว่าง
นครบาล 
 (๓) จัดทําบริการสาธารณะในพ้ืนท่ีของนครบาลในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครเห็นว่ามีความจําเป็นเพราะเป็น
กิจการขนาดใหญ่ท่ีกระทบต่อพื้นท่ีและหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวมของกรุงเทพมหานคร กิจการท่ีต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับหลายนครบาล กิจการท่ีนครบาลไม่อาจจัดทําข้ึนหรือไม่สามารถให้บริการท่ัวถึง หรือกิจการท่ีจัดทําข้ึน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ท้ังน้ี ก่อนการจัดทําบริการสาธารณะดังกล่าว ให้
กรุงเทพมหานครแจ้งต่อนครบาลเพื่อทราบด้วย 
 บรรดาการใช้อํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย ถ้าเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจและหน้าท่ีของ
นครบาลเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครมอบอํานาจให้นครบาลเป็นผู้ใช้อํานาจและหน้าท่ีตาม
กฎหมายน้ันแทนด้วย โดยจัดทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๔๖  ในกรณีท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ดําเนินกิจการใดท่ีอยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานครอันมีลักษณะท่ีอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ 
 เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหน่ีง ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนกรงุเทพมหานคร
และส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหามาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ร่วมกันโดยเร็ว และเมื่อมีข้อยุติประการใด ให้กรุงเทพมหานครและส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ี
เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามข้อยุติน้ัน ในกรณีท่ีไม่อาจหาข้อยุติได้หรือไม่อาจดําเนินการตามข้อยุติได้ ให้ดําเนินการตามคํา
วินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี 
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 มาตรา  ๑๔๗  ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระ
ทางการเงินของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจมอบให้บุคคลใดหรือเข้าร่วมกับบุคคลใดกระทํากิจการท่ีอยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีของกรุงเทพมหานครได้ ในกรณีเช่นน้ัน ผู้กระทํากิจการมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนท่ี
เกี่ยวข้องกับกิจการน้ันแทนกรุงเทพมหานครตามอัตราท่ีได้ทําความตกลงกับกรุงเทพมหานคร แต่ตอ้งไม่เกินอัตราท่ีกาํหนดใน
ข้อบัญญัติ 
 การกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และนายกรัฐมนตรีก่อน 
 ในกรณีท่ีกิจการท่ีมอบหมายให้บุคคลใดดําเนินการหรือร่วมกับบุคคลใดดําเนินการตามวรรคหน่ึง เป็น
กิจการหรือภารกิจท่ีเป็นหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครในการให้บริการประชาชน กรุงเทพมหานครจะเรียกเก็บค่าตอบแทนใด ๆ  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากบุคคลน้ันอันเป็นผลให้ประชาชนต้องรับภาระสูงข้ึนโดยไม่จาํเป็นมิได้ 
 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ถ้าก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือภาระแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครเกิน
สมควร นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรุงเทพมหานครดําเนินกิจการหรือภารกิจน้ันเองก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด ใน
การกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เอกชน
เข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีวงเงินต่ํากว่าท่ีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐโดยกําหนดให้ต้องทําแนวทางของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้า
รว่มงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐด้วยก็ได้ 
 มาตรา  ๑๔๘  เพื่อให้การปฏิบัตหิน้าท่ีของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ีมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่า หรือการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานครอาจร่วมมือดําเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นหรืออาจมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น
ดําเนินการแทนได้ 
 ในการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นดําเนินการตามวรรคหน่ึง กรุงเทพมหานครให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมายได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้รับมอบหมายมี
อํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากประชาชนในเขตท่ีให้บริการเป็นรายได้ของตนท้ังหมดหรือจัดแบ่งให้
กรุงเทพมหานครได้ ท้ังน้ี ตามท่ีตกลงกัน ในกรณีท่ีไม่อาจตกลงกันได้ ให้ดําเนินการตามแนวทางท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด
 มาตรา  ๑๔๙  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายที่บญัญัติให้เป็นอํานาจของกรุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัติ
ของกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า และข้าราชการกรุงเทพมหานครท่ีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีสําหรับปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตาํรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงใหม้ีอาํนาจ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีทําการท่ีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน 
 (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องกับการกระทําท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ 
 (๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใด ๆ เพื่อให้เป็นหลักฐานในการดําเนินคดี 
 (๔) จับกุมผู้กระทําความผิดตามกฎหมายหรือข้อบัญญัต ิเพื่อดําเนินคดี 
 ในกรณีท่ีมีการจับกุมผู้กระทําความผิดตามวรรคสองถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร 
หรือหัวหน้าส่วนราชการของกรุงเทพมหานครหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า แล้วแต่กรณี เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษ
จําคุก ให้มีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดค่าปรับได้ และเม่ือผู้ต้องหาชําระค่าปรับตามจํานวนท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว
กําหนดภายในสามสิบวันแต่วันท่ีการเปรียบเทียบให้ถือว่าคดีเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในกรณีท่ีผู้กระทําความผิดไม่ยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแล้วไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครท่ีซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั่งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อทําการสอบสวนเสร็จให้ส่งรายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเพื่อ
ดําเนินคดีต่อไป โดยให้ถือว่ารายงานการสอบสวนเป็นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใน
กรณีน้ี ถ้าพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง หรือไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา แล้วแต่กรณี ให้อํานาจ
ตามความเห็นแย้ง หรือเห็นชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอํานาจของปลัดกรุงเทพมหานคร     
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 เงินค่าปรับตามมาตราน้ีให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๕๐  ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการประธานสภา
กรุงเทพมหานคร เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษา และ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา  ๑๕๑  กรุงเทพมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น โดยเรียกเก็บค่าบริการได้ โดยตราเปน็ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๕๒  กรุงเทพมหานครอาจดําเนินการนอกเขตกรุงเทพมหานครและหรืออาจให้การสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือส่วนราชการอื่นได้ตามความเหมาะสมเมื่อ 

(๑) การน้ันจําเป็นต้องกระทําและเป็นการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และ 

(๒) ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร และ 
(๓) ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่

กรณี 
 มาตรา  ๑๕๓  กรุงเทพมหานครอาจทํากิจการร่วมกับบุคคลอื่น โดยก่อตั้งเป็นบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้
เมื่อ 
 (๑)  บริษัทน้ันมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค แต่ท้ังน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ี
กรุงเทพมหานครได้กระทําอยู่แล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บงัคับ และ 

(๒) กรุงเทพมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนท่ีบริษัทน้ันจดทะเบียนไว้ ในกรณีท่ีมี
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถ่ินถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ้นท่ี
ถือน้ันรวมกัน และ 

(๓) สภากรุงเทพมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ 
 การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นท่ีกรุงเทพมหานครถืออยู่ตอ้งได้รับอนุมัติจากสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๕๔  ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจ
ดําเนินการน้ันร่วมกบัส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอื่นได้ โดยจัดตั้งเป็นองค์การเรียกว่า
สหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น ซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้แทนของ
กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถ่ินท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 
 เมื่อจัดตั้งสหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นให้จัดทํากิจการใดแล้ว กรุงเทพมหานครจะจัดทํากิจการน้ัน
ในระหว่างท่ีสหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นน้ันดําเนินการมิได้ 
 การจัดตั้งหรือเข้าร่วมจัดตั้งสหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
กรุงเทพมหานคร 
 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง การยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลง การบริหารสหการหรือองค์การท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น 
การจัดการทรัพย์สิน การแบ่งปันผลตอบแทน และเงื่อนไขในการจัดตั้งให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา  ๑๕๕  ถ้ากิจการอยู่ภายใต้อํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครอาจดําเนินการ
น้ันได้ โดยจัดตั้งเป็นองค์การเรียกว่ากิจการพาณิชย์มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
 มาตรา  ๑๕๖  ในกรณีจําเป็นกรุงเทพมหานครอาจมอบหมายให้เอกชนกระทํากิจการ ซ่ึงอยู่ในอํานาจและ
หน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนกรุงเทพมหานครได้ แต่
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครเสียก่อน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระทํากิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร 
 สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหน่ึง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได้ 
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สว่นท่ี ๒ 
นครบาล 

 
 

 

 มาตรา  ๑๕๗  ให้นครบาลมีอํานาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๑๔๔ ในเขตพ้ืนท่ี
ของนครบาล ท้ังน้ี นครบาลจะมีอํานาจและหน้าท่ีในแต่ละเรื่องเป็นประการใดให้เป็นตามประกาศของกรุงเทพมหานคร และ
หน้าท่ีอื่นตามท่ีกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
 ในประกาศกําหนดอํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครตามวรรคหน่ึงในเรื่องใด ท่ีนครบาลจะต้อง
ดําเนินการ หากกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับใดกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอํานาจและหน้าท่ีในเรื่องน้ันแก่นายกนครบาลไว้ในประกาศดังกล่าว
ดว้ย 
 ในการปฏิบัติตามอํานาจและหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ให้นครบาลมีอิสระในการดําเนินการให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์และประโยชน์ของประชาชนในเขตนครบาล โดยต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
นโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด และแผนพัฒนานครบาล  
 มาตรา  ๑๕๘  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๕๗ ให้นํามาตรา ๑๔๙   และมาตรา ๑๕๐ มาใช้บังคับแก่
นายกนครบาล รองนายกนครบาล  ปลัดนครบาล รองปลัดนครบาล หัวหน้าส่วนราชการของนครบาลหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย 
เลขานุการนายกนครบาลและผู้ช่วยเลขานุการนายกนครบาล โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๕๙  นครบาลอาจจัดกิจการอ่ืน ๆ ตามมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ 
และ มาตรา ๑๕๖ ได้โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๖๐  นครบาลอาจทํากจิการนอกพ้ืนท่ีนครบาลได้ เมื่อ 

(๑) การน้ันจําเป็นต้องกระทําและเป็นการท่ีเกี่ยวเน่ืองกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีท่ีอยู่
ภายในเขตนครบาลหรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเขตนครบาลน้ัน และ 

(๒) ได้รับความเห็นชอบจากสภานครบาล สภานครบาลอ่ืน ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และ 

(๓) ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 

หมวดท่ี ๗ 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและ   

ข้อบัญญัตินครบาล 
 
 

สว่นท่ี ๑ 
ข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๖๑  ข้อบัญญตัิกรงุเทพมหานครจะตราข้ึนได้โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ในกรณี
ตอ่ไปน้ี 

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิหก้รุงเทพมหานครมีอาํนาจตราเป็นข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานคร 
(๓)การดําเนินการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๔)การคลัง การงบประมาณ การเงนิ การทรพัย์สิน การจา้งและการพัสดุ 
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงนิ การทรพัย์สิน การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้างและการ

พัสดุของนครบาล 
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ในข้อบญัญตัิกรุงเทพมหานครจะกําหนดโทษผู้ละเมดิไว้ด้วยก็ได้ แต่มใิหก้ําหนดโทษจาํคุกเกินหกเดือน หรือ
ปรับเกินหน่ึงหมื่นบาทหรอืท้ังจาํท้ังปรับ 
 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้มีผลบงัคับทุกพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

มาตรา  ๑๖๒  รา่งข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานครจะเสนอได้กแ็ต่โดย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทมหานคร 
(๒) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
(๓) ราษฎรผู้มีสิทธเิลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 

 ในกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครลงนาม
รบัรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีการ
รับรองจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๖๓  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวด้วยการเงิน หมายถึงร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยข้อความต่อไปน้ี ท้ังหมดหรือแต่ข้อใดข้อหน่ึง 

(๑) การตั้งข้ึน หรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือผ่อน หรือวางระเบียบ 
การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินของกรุงเทพมหานคร หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของ
กรุงเทพมหานคร 

(๓) การกู้เงิน การคํ้าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์ จาก 

ทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ 
(๕) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๖) การออกพันธบัตรของกรุงเทพมหานคร 

ในกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินท่ีจะต้องมีคํารับรองของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือไม่ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครเป็นผู้วินิจฉัย 
 มาตรา  ๑๖๔  เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแล้ว 
ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติ
เห็นชอบและให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีผ่านความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บงัคับเป็นกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบญัญตัิ
จากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๖๕  ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภากรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผลท่ีไม่เห็นชอบด้วยให้สภากรุงเทพมหานครภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สภากรุงเทพมหานคร
พิจารณาใหม่ ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ส่งให้สภากรุงเทพมหานครภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยแล้ว ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติน้ันแทนผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยและส่งให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาใหม่ สภา
กรุงเทพมหานครจะยกข้ึนพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกลับ
ให้สภากรุงเทพมหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวด้วยการเงิน สภากรุงเทพมหานครอาจยกข้ึน
พิจารณาใหม่ได้ทันที 
 ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๖๔ 
 มาตรา  ๑๖๖  ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่ดําเนินการตามมาตรา ๑๖๕ วรรคสาม ให้ประธานสภา
กรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติน้ันแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับ
เป็นกฎหมาย 
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 มาตรา  ๑๖๗  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยให้เป็นอันตกไป 
ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 ร่างข้อบัญญัติท่ีตกไปตามวรรคหน่ึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอ
ใหม่ได้เมื่อพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน 
 มาตรา  ๑๖๘  งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ทําเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้เสนอ ถ้าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีแล้วน้ันไปพลางก่อน 
 ถ้าปีใดจํานวนเงินซ่ึงได้กาํหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณไมพ่อสาํหรบัการใช้
จ่ายประจําปีก็ดี หรือมีความจําเป็นท่ีจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายข้ึนใหม่ระหว่างปีก็ดี ให้ทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่เติม 
 มาตรา  ๑๖๙  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗๑  ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา  ๔๒  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายน้ันตามข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บงัคับ 
 มาตรา  ๑๗๐  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗๑  ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยกับร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ให้สภากรุงเทพมหานครตั้ งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนแปดคนและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครตั้งบุคคลซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจํานวนเจ็ดคน ประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมเพ่ือ
พิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสําคัญท่ีบัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วรายงานผลการพิจารณาต่อ
สภากรุงเทพมหานครภายในสิบวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการร่วม 
 ถ้าสภากรุงเทพมหานครยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า
สามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอันตกไป และให้
ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีท่ีแล้วน้ันไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่าน้ี ให้นายกรัฐมนตรีสั่งยุบสภา
กรุงเทพมหานครถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๗๑  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
สภากรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายน้ันเป็นครั้งแรก 
 ถ้าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ันไม่แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด
ดังกล่าวในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ัน และให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ 
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
ร่างข้อบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได้ 
แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซ่ึงมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินส่งให้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
(๓) เงินท่ีกาํหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

 ในการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครหรือของคณะกรรมการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา
ด้วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือกรรมการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทํามิได้ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
เห็นว่ามีการกระทําฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสี่ ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้อง
พิจารณาวินิจฉัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นดังกล่าว 
 ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทําฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสี่ ให้การเสนอการแปรญัตติหรือ
การกระทําดังกล่าวสิ้นผลไป 
 มาตรา  ๑๗๒  ในกรณีท่ีสภากรุงเทพมหานครสิ้นอายุหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร หรือถือว่ามีการยุบ
สภากรุงเทพมหานคร บรรดาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีสภากรุงเทพมหานครยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีสภา
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กรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบแล้วแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังมิได้ลงนามและประกาศให้เป็นกฎหมายภายใน
สามสิบวันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานครให้เป็นอันตกไป 
 มาตรา  ๑๗๓  ในระหว่างท่ีไม่มีสภากรุงเทพมหานครหรือในกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจําเป็นรีบด่วนในอันจะ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และจะเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี จะออกข้อกําหนดกรุงเทพมหานครให้ใช้บังคับดังเช่นข้อบัญญัติ
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงัคับได้ 
 ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครคราวต่อไป  ให้นําข้อกําหนดกรุงเทพมหานครน้ันเสนอต่อสภา
กรุงเทพมหานครเพ่ืออนุมัติ ถ้าสภากรุงเทพมหานครอนุมัติแล้วให้ข้อกําหนดกรุงเทพมหานครน้ันใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครต่อไป ถ้าสภากรุงเทพมหานครไม่อนุมัติให้ข้อกําหนดกรุงเทพมหานครน้ันเป็นอันตกไป แต่ท้ังน้ีไม่
กระทบกระเทือนถึงกิจการท่ีได้กระทําไประหว่างท่ีใช้ข้อกําหนดกรุงเทพมหานครน้ัน 
 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อกําหนดกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

สว่นท่ี ๒ 
ข้อบัญญัตนิครบาล 

 
 
 มาตรา  ๑๗๔  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๗๕  และมาตรา  ๑๗๖  ข้อบญัญัตินครบาลจะตราข้ึนได้โดยความ
เห็นชอบของสภานครบาลในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจและหน้าท่ีของนครบาล 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัตใิห้นครบาลมีอาํนาจตราข้อบัญญตั ิ
(๓) การดาํเนินการพาณิชย์ของนครบาล 

 ในข้อบัญญัตินครบาลจะกําหนดโทษละเมิดข้อบัญญัตไิว้ด้วยก็ได้ แต่มิให้กําหนดโทษจาํคุกเกินสามเดือนหรอื
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 มาตรา  ๑๗๕  ข้อบัญญัตินครบาลต้องไม่ขัดหรือแย้งกบัข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร 
 ในกรณีท่ีกรุงเทพมหานครยังมิได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในเร่ืองใดตามอํานาจและหน้าท่ีในมาตรา  
๑๔๔  ให้นครบาลมีอํานาจออกข้อบัญญัตินครบาลกําหนดในเรื่องน้ันได้ 
 ในกรณีท่ีได้มีการออกข้อบัญญัตินครบาลกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครกําหนดเรื่องน้ัน ให้ข้อกําหนดในข้อบัญญัตินครบาลส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อกําหนดในข้อบัญญัตินครบาลในส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครยังคงใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัตินครบาลข้ึนมาใหม่ 
 การยกเลิกข้อบัญญัตินครบาลตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการท่ีได้กระทําไปแล้ว
โดยถูกต้องตามข้อบัญญัตินครบาลน้ัน 
 มาตรา  ๑๗๖  ในกรณีท่ีได้มีการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดเรื่องใดตามอํานาจและหน้าท่ีใน
มาตรา ๑๔๔ ให้นครบาลมีอํานาจออกข้อบัญญัตินครบาลในเรื่องน้ันได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการออกข้อบัญญัตินครบาลเพ่ือกําหนดรายละเอียดในเรือ่งน้ันเพ่ิมเติมจาก 
ท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานครดังกล่าว 

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัตินครบาลกําหนดเรื่องท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานครในเรื่องดังกล่าว เน่ืองจากมีความจําเป็นหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะนครบาลน้ัน 
การออกข้อบัญญัตินครบาลตาม(๒)ให้มีผลบังคับใช้เมื่อรับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแล้ว 
 มาตรา  ๑๗๗  รา่งข้อบัญญัตนิครบาลจะเสนอได้ก็แต่โดย 

(๑) นายกนครบาล 
(๒) สมาชิกสภานครบาล  
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ในกรณีท่ีสมาชิกสภานครบาล เป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัตินครบาลต้องมีสมาชิกสภานครบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
ห้าของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมอียู่ 
รา่งข้อบัญญัตินครบาลเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภานครบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรองของนายกนครบาล 
 มาตรา  ๑๗๘  ให้นําบทบัญญัติ มาตรา  ๑๖๔  มาตรา  ๑๖๕  มาตรา  ๑๖๖  มาตรา  ๑๖๗  มาตรา  
๑๖๘  มาตรา  ๑๖๙  มาตรา  ๑๗๐  มาตรา  ๑๗๑  มาตรา  ๑๗๒  และมาตรา  ๑๗๓  มาใช้บังคับกับการตราข้อบัญญัติ
นครบาลด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๗๙  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภานครบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใดให้
ประธานสภานครบาลส่งร่างข้อบัญญัติน้ันให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้เสร็จและส่งคืนประธานสภานคร
บาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติน้ัน ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าการราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้ส่งนายกนครบาล
ลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่งร่างข้อบัญญัติน้ันพร้อมด้วย
เหตุผลไปยังสภานครบาลเพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภานครบาลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัตเิดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สาม
ในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานครบาลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้ประธานสภานครบาลส่งร่างข้อบัญญัติน้ัน ให้นายกนครบาลลงนาม
ใช้บงัคับเป็นข้อบัญญัติและแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบต่อไป แต่ถ้าสภานครบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติหรือยืนยันร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภานครบาล
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ ให้รา่งข้อบัญญัติน้ันตกไป 
 มาตรา  ๑๘๐  ให้นครบาลปิดประกาศข้อบัญญัตนิครบาลท่ีประกาศใช้บังคับ ณ สํานักงานนครบาล และถ้า
มีสํานักงานแขวงก็ให้ประกาศ ณ สํานักงานแขวงด้วย 
 

หมวด ๘ 
การคลงัและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและนครบาล 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การคลงัและทรัพย์สนิของกรุงเทพมหานคร 

 
 
 มาตรา  ๑๘๑  กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่นท่ีบัญญัติให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร และอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
และเงินรายได้ตามท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้ังน้ี ในการจัดเก็บหรือได้มาซ่ึงรายได้น้ัน ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บหรือได้มาซ่ึงรายได้ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้บังคับ ให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษี
อากร ค่าธรรมเนียมและเงินรายได้อื่นใดตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว 
 มาตรา  ๑๘๒  ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษาป้าย อากรการฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอัน
เน่ืองในการฆ่าสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดเก็บเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วย
การน้ัน 
 มาตรา  ๑๘๓  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถหรือรถยนต์ หรือล้อเลื่อนท่ีจัดเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็น
รายได้ของกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 มาตรา  ๑๘๔  ให้กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร สําหรับนํ้ามัน
เบนซินและนํ้ามันท่ีคล้ายกัน นํ้ามันดีเซลและนํ้ามันท่ีคล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียม ซ่ึงสถานการค้าปลีกในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นผู้จําหน่ายได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์  ราคาขายปลีกท่ีสงูเพ่ิมข้ึนไม่เกินจํานวนภาษีท่ีเรียกเก็บตามมาตรา
น้ีไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 
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 มาตรา  ๑๘๕  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนได้ไม่
เกินร้อยละสิบของภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
 (๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
 (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
 ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี เศษของหน่ึงบาทให้ตัดท้ิง 
 ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ีให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 มาตรา  ๑๘๖  กรุงเทพมหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้
กําหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม เพิ่มข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ให้กรุงเทพมหานครเก็บในอัตรา
รอ้ยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอื่น ให้กรุงเทพมหานครเก็บหน่ึงในเก้าของ
อตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิมตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
 มาตรา  ๑๘๗  กรุงเทพมหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซ่ึงใช้หรือได้ประโยชน์
จากการให้บริการสาธารณะในเขตของกรุงเทพมหานครท่ีกรุงเทพมหานครจัดให้มีข้ึนได้  
 มาตรา  ๑๘๘  กิจการใดท่ีกฎหมายมอบหน้าท่ีให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ ถ้ากิจการน้ันอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าท่ีดําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และ
ค่าปรับเน่ืองในกิจการเช่นว่าน้ันให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๑๘๙  กรุงเทพมหานครอาจกําหนดให้รายได้ใดของกรุงเทพมหานครท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีนครบาล
ใด ให้นครบาลนั้นมีอํานาจจัดเก็บเพื่อตกเป็นรายได้ของนครบาลก็ได้ โดยทําเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี ให้
กรุงเทพมหานครดําเนินการมอบอํานาจการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันให้แก่นครบาลด้วย ในการน้ี 
อาจกําหนดสัดส่วนของรายได้ท่ีนครบาลจัดเก็บท่ีนครบาลจะเก็บไว้เป็นเงินสําหรับใช้จ่ายในกิจการของนครบาล และท่ีต้อง
จัดส่งให้กรุงเทพมหานคร ตามอัตราท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดได้ 
 มาตรา  ๑๙๐  บรรดารายได้ท่ีตกเป็นของกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
นครบาลตามความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังน้ี ตามแผนพัฒนานครบาลประจําปีท่ีกรุงเทพมหานครเห็นชอบและ
กําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกรุงเทพมหานครหรือตามความจําเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของนครบาล 
 มาตรา  ๑๙๑  ในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ น้ีให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานัก 
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเป็นสํานัก หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า นายกนครบาล 
รองนายกนครบาล ปลัดนครบาล รองนายกนครบาล ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากองหรือข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือ
บุคลากรกรุงเทพมหานครท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอํานาจและหน้าท่ีปฏิบัติการตาม
กฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการน้ันจะได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น 
 ในการบังคับเรียกเก็บภาษีค้างชําระให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือปลัดนครบาลโดยความเห็นชอบของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้รับผิดชอบเสียภาษีอากรได้โดยมิต้องขอให้ศาล
ออกหมายยึดหรือสั่ง 
 วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง โดยอนุโลม 
 เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาด เมื่อหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึดและขายและเงินภาษีอากรค้าง
ชําระออกแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 
 มาตรา  ๑๙๒  กรุงเทพมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือกรุงเทพมหานครก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนด
ไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม น้ันส่งมอบให้แก่กรุงเทพมหานคร  
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 มาตรา  ๑๙๓  กรุงเทพมหานครอาจมีรายรับตาม มาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 มาตรา  ๑๙๔  กรุงเทพมหานครอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 

(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้างประจํา 
(๓) ค่าจ้างช่ัวคราว 
(๔) ค่าตอบแทน 
(๕) ค่าใช้สอย 
(๖) ค่าสาธารณูปโภค 
(๗) ค่าวัสดุ 
(๘) ค่าครุภัณฑ์ 
(๙) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(๑๐) เงินอุดหนุน 
(๑๑) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
(๑๒) รายจ่ายอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบของกรุงเทพมหานครกําหนดไว้ 

 มาตรา  ๑๙๕  การจ่ายเงินของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามท่ีได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายเงินซ่ึงมิได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติว่าด้วยการน้ัน 
 มาตรา  ๑๙๖  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเงิน 
และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณท่ี
สิ้นสุดลงน้ันในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า  
 รายงานการรับจ่ายเงินประจําปีตามวรรคสองเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้ทํา
รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือเสนอสภากรุงเทพมหานคร 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การคลงัและทรัพย์สินของนครบาล 

 
 
 มาตรา  ๑๙๗  นครบาลอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงนิรายได้อื่น ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมาจากกรุงเทพมหานคร 
(๒) รายได้ท่ีนครบาลจัดเก็บตามมาตรา ๑๘๙ 
(๓) เงินอุดหนุนท่ีกรุงเทพมหานครจัดสรรให้ตามมาตรา  ๑๙๐ 
(๔) รายได้อื่นตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นของนครบาล 

  มาตรา  ๑๙๘  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙๓  และมาตรา  ๑๙๔  มาใช้บังคับแก่รายรับและรายจ่ายของ
นครบาลด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๑๙๙  ในแต่ละปี ให้นายกนครบาลจัดทําแผนพัฒนานครบาลโดยความเห็นชอบของสภานครบาล 
เพื่อเสนอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากําหนดการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นครบาล โดยกําหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของกรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๒๐๐  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๙๖  มาใช้บังคับกับรายรับและรายจ่ายและการตรวจสอบการ
จ่ายเงินของนครบาลด้วย โดยอนุโลม 
 มาตรา  ๒๐๑  ในกรณีท่ีนครบาลใดดําเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพสามารถเพิ่มผลงานและมีผลคุ้มค่าโดย
ไม่เพิ่มค่าใช้จ่าย และเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนานครบาล รวมท้ังเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี ให้
กรุงเทพมหานครจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษให้แก่นครบาลน้ัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหารราชการของนครบาล ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด 
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หมวด ๙  
การมสี่วนร่วมของพลเมืองกรุงเทพมหานคร 

______________________ 
 
 มาตรา  ๒๐๒  พลเมืองของกรงุเทพมหานครมีสทิธิมสี่วนรว่มในการบริหารกิจการของกรงุเทพมหานครและ
นครบาลกรุงเทพมหานครหรือนครบาลต้องจัดให้มวีิธกีารท่ีให้พลเมืองมสี่วนรว่มตามวรรคหน่ึงโดยทําเป็นประกาศปิดไว้ ณ ท่ี
ทําการของกรุงเทพมหานคร นครบาลและเผยแพรใ่นระบบสารสนเทศด้วย 
 มาตรา  ๒๐๓  กรงุเทพมหานครหรอืนครบาลต้องจัดให้พลเมอืงมสี่วนรว่มตามมาตรา ๒๐๒ วรรคหน่ึง 
อย่างน้อยเมื่อจะดาํเนินดารในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
 (๑) การจดัทําแผนพัฒนากรุงเทพมหานครหรือนครบาล 
 (๒) การจดัทํางบประมาณ 
 (๓) การประชุมสภากรุงเทพมหานครหรือสภานครบาล 
 (๔) การกําหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี 
 มาตรา  ๒๐๔  วิธีการเข้ามีส่วนร่วมของพลเมืองในกรุงเทพมหานครหรือนครบาลตามมาตรา  ๒๐๓  อาจ
กระทําได้ด้วยวิธีดังต่อไปน้ี 
 (๑) การเปิดเผยข้อมูลให้พลเมืองทราบ 
 (๒)  การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
 (๓) การสอบถามความคิดเห็นของพลเมือง 
 (๔) การเข้ามีส่วนร่วมในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
 (๕) การจัดให้มีการลงประชามติ 
 (๖) การเข้าฟังการประชุมสภากรุงเทพมหานครหรือสภานครบาล 
 (๗) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ 
 (๘) วิธีการอื่นท่ีผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือนายกนครบาลกําหนดโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร
หรือสภานครบาล แล้วแต่กรณี 
 การเข้ามีส่วนร่วมของพลเมืองในเรื่องใด โดยวิธีการอย่างใดให้เป็นไปตามท่ีกรุงเทพมหานครหรือนครบาล
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๐๒  วรรคสอง 
 มาตรา  ๒๐๕  การเปิดเผยข้อมูลให้พลเมืองทราบตามมาตรา  ๒๐๔  ในเรื่องใดให้เปิดเผยข้อมูลท้ังปวงท่ี
เกี่ยวกับเรื่องน้ันท่ีมิใช่เป็นความลับของทางราชการ  โดยจัดทําเป็นรายงานสรุปให้พลเมืองทราบ  และกรณีท่ีเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครหรือนครบาลอย่างน้อยต้องมีข้อมูลโดยสรุปในเรื่องดังต่อไปน้ี 
 (๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงต้องมีรายการเปรียบเทียบระหว่างประมาณการรายรับกับรายจ่ายจริง 
และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริงของแต่ละรายการ รวมท้ังผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง และผู้ได้จัดซ้ือจัดจ้าง 
รวมท้ังเงินสะสมและเงินกู้ 
 (๒) รายงานผลการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวกับการบริหารสาธารณะโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินท่ี
ใช้ ท่ีมาของเงินดังกล่าว และผลท่ีได้รับ 
 (๓) ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรตรวจสอบ หรือองค์กรอิสระอื่นๆ ในกรณีท่ี
มีการทักท้วงจากหน่วยงานดังกล่าวในเรื่องใด ต้องเปิดเผยคําทักท้วงน้ันด้วย 
 รายงานตามวรรคหน่ึงให้ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการกรุงเทพมหานครและให้เผยแพร่ในระบบ
สารสนเทศด้วย  ท้ังน้ี การจัดทําและเปิดเผยรายงานดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิพลเมืองท่ีจะขอตรวจสอบข้อมูลอื่นใดตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 มาตรา  ๒๐๖  การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตามมาตรา  ๒๐๓  กรุงเทพมหานครหรือนครบาลอาจ
กระทําได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี 
 (๑) จัดให้มกีารประชุมพลเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นในเรื่องท่ีเห็นสมควร 
 (๒) จัดให้มีและเผยแพร่ให้พลเมืองทราบถึงช่องทางท่ีพลเมืองจะสามารถมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือการจัดทําบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานครหรือนครบาล 
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 มาตรา  ๒๐๗  การจัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามมาตรา  ๒๐๓  กรุงเทพมหานครหรือ
นครบาลอาจกระทําได้ตามท่ีเห็นสมควร  แต่อย่างน้อยต้องจัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) กรุงเทพมหานครหรือนครบาลจะดําเนินการใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพลเมืองอย่างรุนแรงด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพหรือกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมือง 
 (๒) ในกรณีท่ีพลเมืองจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนสําหรับกรุงเทพมหานครหรือสองพันห้าร้อยคนสําหรับ
นครบาลเข้าช่ือร้องขอให้กรุงเทพมหานครหรือนครบาลดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
ให้บริการสาธารณะหรือการกําหนดนโยบายของกรุงเทพมหานครหรือนครบาล 
 ในการดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามวรรคหน่ึง ให้กรุงเทพมหานครหรือนครบาลเปิดเผย
ข้อมูล คําช้ีแจง เหตุผลความจําเป็น และผลกระทบของการดําเนินงาน ผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน มาตรการป้องกัน การ
แก้ไขและเยียวยา ตลอดจนรายละเอียดอื่นใดท่ีจะทําให้พลเมืองทราบถึงลักษณะการดําเนินงานของกรุงเทพมหานครหรือ
นครบาลอย่างเพียงพอ 
 มาตรา  ๒๐๘  เมื่อได้ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามมาตร ๒๐๗ แล้ว ให้กรุงเทพมหานคร
หรือนครบาลนําผลการสอบถามความคิดเห็นมาใช้ประกอบในกระบวนการตัดสินใจด้วย 
 มาตรา  ๒๐๙  การจัดให้พลเมืองเข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานตามมาตรา ๒๐๔  จะ
แต่งตั้งให้พลเมืองเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางานท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัสดุหรือหน้าท่ีอื่นใดท่ีจะทําให้ต้องรับ
ผิดทางแพ่งหรือทางอาญาโดยตรงไม่ได้ 
 มาตรา  ๒๑๐  กรณีท่ีกรุงเทพมหานครจะดําเนินการใดท่ีมีผลกระทบต่อพลเมืองอย่างกว้างขวางและ
พลเมืองมีข้อโต้แย้งหรือมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร 
จะจัดให้มีการลงประชามติของพลเมืองก็ได้ 
 การลงประชามติตามวรรคหน่ึง ต้องมิใช่การให้ความเห็นหรือไม่เห็นชอบในเรื่องตัวบุคคล เช้ือชาติ ศาสนา 
หรือเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
 มาตรา  ๒๑๑  เมื่อจะจัดให้มีการลงประชามติให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกําหนดวันลงประชามติซ่ึงต้องกําหนด
วันเดียวกันในทุกท้องท่ี 
 มาตรา  ๒๑๒  ก่อนถึงกําหนดวันลงประชามติไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครประกาศให้
พลเมืองทราบกําหนดวันลงประชามติ พร้อมท้ังรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 (๑) เรื่องท่ีจะให้ลงประชามติ ซ่ึงต้องมีเน้ือหาชัดเจนและเพียงพอท่ีจะทําให้ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้ 
 (๒)  วันเวลาและสถานท่ีท่ีจะลงประชามติ 
 (๓) กําหนดเวลาและสถานท่ีท่ีย่ืนคําร้องขอเพิ่มช่ือหรือให้ถอนช่ือ 
 ประกาศตามวรรคหน่ึงให้ประกาศไว ้ณ ท่ีทําการกรุงเทพมหานคร นครบาล และสภานท่ีอื่นท่ีพลเมือง
สามารถรบัทราบได้โดยสะดวกและทั่วถึง 
 มาตรา  ๒๑๓  ใหผู้้มีสทิธิเลือกตั้งตามกฎหมายน้ีเป็นผูม้ีสิทธิออกเสียงประชามติ 
 หลักเกณฑ์และวิธกีารออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการออกเสียงประชามติ 
 มาตรา  ๒๑๔  ใหก้รุงเทพมหานครมีอํานาจออกข้อบญัญัตกิรุงเทพมหานครเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยใน
การออกเสียงประชามติของพลเมอืง  

 
หมวด ๙ 

คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
   

 
 มาตรา  ๒๑๕  ให้มีคณะกรรมการประสานงานการดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คณะหน่ึงประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนหน่วยงานของ
รัฐท่ีดําเนินกิจการสาธารณูปโภคหรือหน่วยงานของรัฐท่ีดําเนินกิจการบริการสาธารณะในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ตามท่ี
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นกรรมการ 
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 ให้รองปลัดกรุงเทพมหานครท่ีได้รับมอบหมายให้ควบคุมหรือกํากับดูแลงานด้านสาธารณูปโภคของ
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามที่ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มาตรา  ๒๑๖  ให้คณะกรรมการประสานงานการดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
อาํนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ประสานการปฏิบัติการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานของรัฐดําเนินกิจการ
สาธารณูปโภคหรือหน่วยงานของรัฐท่ีดําเนินกิจการบริการสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กับกรุงเทพมหานครเพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครและสว่นรวม 
 (๒) ร่วมกันพิจารณาเพ่ือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการดําเนินการในการจัดทําบริการสาธารณะและการ
สาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐและกรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 (๓) อํานาจหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีกรุงเทพมหานครร้องขอ 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการอาจขอให้บุคคล กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น หรือส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ได้ 
 มาตรา  ๒๑๗  การประชุมและวิธีการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการประสานงานการ
ดาํเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานครกําหนด  
 มาตรา  ๒๑๘  ผู้ซ่ึงจะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในฐานะผู้แทนหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๒๑๙  
วรรคหน่ึง ต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดหรือผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งรองลงมาช้ันหน่ึงซ่ึงผู้ดาํรงตําแหน่งสูงสุดน้ันมอบหมาย  
 มาตรา  ๒๑๙  ให้ส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเป็น
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการประสานงานการดําเนินการกิจการสาธารณูปโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

หมวด  ๑๐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครกับนครบาล 

 
 

ส่วนท่ี ๑ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร 

 
 

 มาตรา  ๒๒๐  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอื่น นอกเหนือจากท่ีพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมาย
อื่นกําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ถ้ากระทรวง ทบวง กรมใดเห็นสมควรส่งข้าราชการมาประจํา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือปฏิบัติราชการในหน้าท่ีของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ก็ย่อมกระทําได้ โดยความตกลงกับ
กรุงเทพมหานคร 
 มาตรา  ๒๒๑  การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้กรุงเทพมหานคร ให้รัฐบาลตั้งให้กรุงเทพมหานครโดยตรง 
 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืนเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดให้แก่กรุงเทพมหานครน้ันนายกรัฐมนตรีจะออก
ระเบียบกําหนดการใช้จ่ายเงนิดังกล่าว กไ็ด้ 
 มาตรา  ๒๒๒  ให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจกํากับ ดูแลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ เพ่ือการน้ี นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครช้ีแจง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรี
เห็นว่า การปฏิบัติใดของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขัดต่อกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือเป็นไปในทางท่ีอาจทําให้เสีย
ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร นายกรัฐมนตรีจะยับย้ังหรือสั่งการตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ คําสั่งของนายกรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
 มาตรา  ๒๒๓  นายกรัฐมนตรีอาจสั่งเพิกถอนมติของสภากรุงเทพมหานคร ในกรณีท่ีปรากฏว่ามติน้ันฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือเป็นมติท่ีนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร 
 คําสั่งเพิกถอนมติของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนน้ัน และต้องกระทําการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีสภากรุงเทพมหานครมีมติ 
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 มาตรา  ๒๒๔  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
การส่วนรวม หรือกรณีอื่นตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภากรุงเทพมหานครได้ และให้
แสดงเหตุผลไว้ในคําสั่งด้วย 
 

สว่นท่ี ๒ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครบาล 

 
 

 มาตรา  ๒๒๕  การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้นครบาล ให้กรุงเทพมหานครตั้งให้นครบาลโดยตรง โดย
ให้คํานึงถึงอาณาเขตและลักษณะของพ้ืนท่ี สัดส่วนจํานวนประชากร รายได้ในเขตนครบาลน้ัน ๆ นโยบายของ
กรุงเทพมหานครและนโยบายของรฐับาล ประกอบกัน 
 มาตรา  ๒๒๖  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจส่ังเพิกถอนมติของสภานครบาล ในกรณีท่ีปรากฏว่ามติน้ัน
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือข้อบังคับกรุงเทพมหานครหรือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เป็นมติท่ีนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของกรุงเทพมหานครหรือนครบาล 
 คําสั่งเพิกถอนมติของผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครตามวรรคหน่ึง ต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนน้ัน และ
ตอ้งกระทําการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีสภานครบาลมีมติ 
 มาตรา  ๒๒๗  ในกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า นายกนครบาลใดปฏิบัติราชการไปในทาง
เสียหายแก่นครบาล กรุงเทพมหานครหรือราชการโดยรวมและได้ช้ีแจงแนะนํา ตักเตือนแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีอํานาจสั่งเพิกถอนหรือสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกนครบาลไว้ก่อนได้ แล้วให้รีบรายงานสภา
กรุงเทพมหานครทราบภายในกําหนดเพื่อให้ลงมติตามท่ีเห็นสมควร 
 คําสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอก
ผู้กระทําการโดยสุจริต 
 มาตรา  ๒๒๘  ในกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นว่า นายกนครบาลผู้ใดปฏิบัติการ ฝ่าฝืนต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัตติามหรือปฏิบัตกิารไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าท่ีหรือมีความประพฤติ
ในทางจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตําแหน่งหรือแก่นครบาลหรือแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการ
สอบสวน   ถ้าหากผลการสอบสวนมีหลักฐานท่ีเช่ือได้ว่ามีความผิดเช่นน้ันจริง ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งถอดถอนนายกนครบาลผู้น้ันออกจากตําแหน่งได้ 
 มาตรา  ๒๒๙  เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตนครบาล หรือประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร
เป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจยุบสภานครบาลได้ โดยแสดงเหตุผลไว้ในคําสั่งด้วย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 
 มาตรา  ๒๓๐  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือจนกว่าพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
แล้วแต่กรณี 
 มาตรา  ๒๓๑  ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ยังคงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนครบวาระหรือจนกว่าพ้นจากตําแหน่งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี  
แล้วแต่กรณี 
 มาตรา  ๒๓๒  ให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาลภายในหน่ึงปี
นับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 
 ให้สมาชิกสภาเขตและผู้อํานวยการเขตซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ยังคง
อยู่ในตําแหน่งต่อไป และให้ปฏิบัติหน้าทีสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาลตามพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะได้มี
ประกาศกรุงเทพมหานครให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานครบาลและนายกนครบาลตามวรรคหน่ึง 
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 มาตรา  ๒๓๓  ในระยะเวลาเร่ิมแรก ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดําเนินการจัดตั้งนครบาลให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บงัคับ   
 เมื่อได้มีการจัดตั้งนครบาลตามวรรคหน่ึงแล้ว ในระยะเริ่มแรกให้กรุงเทพมหานครจัดสรรเงินของ
กรุงเทพมหานครให้แก่นครบาลแต่ละแห่ง เพื่อใช้ในการบริหารราชการตามความเหมาะสม   
 มาตรา  ๒๓๔  ในระหว่างท่ียังมิได้มีการกําหนดส่วนราชการของกรุงเทพมหานครและนครบาลตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้บรรดาส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถือว่าเป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ีและยังคงมีการจัดบริหาร
ราชการและอํานาจหน้าท่ีอยู่เช่นเดิม 
 มาตรา  ๒๓๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หน้ี สิทธิ และเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครท่ีมีอยู่ใน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติน้ี 
 ให้บรรดาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรของกรุงเทพมหานครซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษายังคงเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัติ น้ี โดยยังคงดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตามเดิม จนกว่าจะได้มีการกําหนดส่วนราชการ
กรุงเทพมหานครและนครบาลตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา  ๒๓๖  ในวาระเริ่มแรก ให้ดําเนินการให้มีสภาพลเมืองกรุงเทพมหานครและสภาพลเมืองนครบาล
ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
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