สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)
โชคสุข กรกิตติชัย
วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สานักวิชาการ
เมื่อเอ่ยถึง ส.ข. เชื่อว่ายังมีผู้คนในกรุงเทพมหานครอีกจานวนมากที่ยังไม่เข้าใจว่า ส.ข. คืออะไร
มีบทบาททาหน้าที่อะไร โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่เพิ่งจะได้รับสิทธิในการเลือกตั้งใหม่ ๆ ส.ข. นั้น ย่อมา
จากค าว่ า “สภาเขตกรุ ง เทพมหานคร” ดั ง นั้ น สภาเขตกรุ ง เทพมหานคร (ส.ข.) เกิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2528 ท าหน้ า ที่ เ สมื อ นที่ ป รึ ก ษา
ผู้ อานวยการเขตในแต่ล ะเขตที่ส ภาเขตนั้ น ได้ รับ การเลื อ กตั้ง ขึ้น มา เนื่องจากอานาจที่ แ ท้จริ งยั ง คงอยู่ ที่
ผู้อานวยการเขตเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับเขต จึงทาให้สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) มีบทบาทไม่มาก
เท่ า ที่ ค วร เป็ น ที่ น่ า เสี ย ดายเป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ส.ข. ท างานอะไร ผลงานของ ส.ข. นั้ น มี อ ะไรบ้ า ง ถ้ า จะมี
การพัฒนาสถานที่ในเขตต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงซอย การลอกคูคลอง ก็มักจะมีป้ายติดตั้ง ณ บริเวณนั้น ๆ
ว่าเป็ นผลงานของ ส.ก. (สภากรุ งเทพมหานคร) ท่านหนึ่งท่านใดที่มีความสามารถแปรงบประมาณมาทาให้
ส่วน ส.ข. นั้นผู้คนจะไม่รู้เลยว่าทาอะไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จะเห็นได้ว่า กรุงเทพมหานคร
หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า กทม. นั้น มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเขตต่าง ๆ ทั้งหมด 50 เขต โดยมีสานักงานใหญ่
เรียกว่า “ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน มีวาระในการดารงตาแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและบริหาร
ราชการของกรุงเทพมหานคร วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย เป็นต้น
2. สภากรุ งเทพมหานคร (ส.ก.) ประกอบด้ว ย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลื อกตั้ง
โดยแต่ละเขตจะมี ส.ก. 1 คน มีวาระในการดารงตาแหน่ง 4 ปี จะมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภา
ไม่เกิน 2 คน ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร (เกี่ยวกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร, 2553)
3. สภาเขตกรุ ง เทพมหานคร (ส.ข.) ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก สภาเขตกรุ ง เทพมหานคร มาจาก
การเลือกตั้งมีจานวนอย่างน้อยเขตละ 7 คน มีวาระในการดารงตาแหน่ง 4 ปี เป็นผู้แทนท้องถิ่นที่ทางาน
ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่ ทาหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อานวยการเขต
และสภากรุงเทพมหานคร (เกี่ยวกับสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร, 2553) โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
180 วัน นั บ ถึงวัน สมัครรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อมีชื่ออยู่ในทะเบีย นบ้ านในเขตกรุ งเทพมหานคร และได้เสี ย ภาษี
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ตามกฎหมายว่าด้ว ยภาษีโ รงเรื อนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้ว ยภาษีบารุงท้องที่ให้ กับกรุงเทพมหานคร
ในปีที่สมัคร หรือปีก่อนที่สมัคร 1 ปี
ในส่วนเงินประจาตาแหน่งและเงินตอบแทนของประธานสภาเขตกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร นั้น จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกากาหนดเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น
ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร
โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2529 – ปัจจุบัน โดยสรุปเป็นตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 เงินประจาตาแหน่งและเงินตอบแทนประธานสภาเขตกรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มใช้บังคับ

เงินประจาตาแหน่ง
เงินตอบแทน (บาท/
รวม (บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)
เดือน)
14 พฤศจิกายน 2528
3,000
3,000
1 มกราคม 2532
5,850
5,850
1 เมษายน 2533
6,660
6,660
1 เมษายน 2535
9,940
610
10,550
1 ตุลาคม 2537
12,760
870
13,630
1 เมษายน 2554
15,310
870
16,180
ที่มา : พระราชกฤษฎีกากาหนดเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... (ตั้งแต่ปี 2529-2555)
ตารางที่ 2 เงินประจาตาแหน่งและเงินตอบแทนสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
ปีที่เริ่มใช้บังคับ

เงินประจาตาแหน่ง
เงินตอบแทน (บาท/
รวม (บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)
เดือน)
14 พฤศจิกายน 2528
2,000
2,000
1 มกราคม 2532
3,750
3,750
1 เมษายน 2533
4,500
4,500
1 เมษายน 2535
7,500
310
7,810
1 ตุลาคม 2537
9,630
440
10,070
1 เมษายน 2554
11,550
440
11,990
ที่มา : พระราชกฤษฎีกากาหนดเงินประจาตาแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... (ตั้งแต่ปี 2529-2555)
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ในการบริ ห ารงานของกรุ ง เทพมหานคร (กทม.) จะเห็ น ได้ ว่ า มี พ รรคการเมื อ งใหญ่ ไ ม่ กี่ พ รรค
ที่ห มุน เวีย นเข้ามาบริห ารงานกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาโดยตลอด โดยมีส มาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการ โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.)
จะแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 50 เขต ซึ่งมีข้าราชการระดับผู้อานวยการเขตเป็นผู้ดูแล ด้วยงบประมาณ
ที่ ส ภากรุ ง เทพมหานครจั ด สรร รวมทั้ ง บรรดา ส.ก. และ ส.ข. เป็ น ตั ว แทนในการเสนอโครงการต่ า ง ๆ
ในเขตพื้ น ที่ ใ ห้ พิ จ ารณา ที่ ผ่ า นมากรุ ง เทพมหานคร (กทม.) ดู เ หมื อ นจะเป็ น หน่ ว ยงานเดี ย วที่ มี ข่ า ว
การร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก เนื่องจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการแบ่งพื้นที่
การปกครองออกไป 50 เขต ซึ่งแต่ละเขตจะมีโครงการต่าง ๆ ที่ต้องใช้งบประมาณจานวนมากมาย จึงปรากฏ
เป็นข่าวการทุจริต ในการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน
ดังกล่าว ประกอบกับการที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศ ได้ให้ความสาคัญกับ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ด้านของการปฏิรูปประเทศ และเป็นนโยบายเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้มีการเสนอรายงาน เรื่อง “การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
และร่างพระราชบัญญัติร ะเบียบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....” ต่อสภาขับเคลื่ อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมีข้อสรุปว่า พระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีการใช้ในการบริหารงานกรุงเทพมหานครมายาวนานกว่า 30 ปีแล้ว ถือเป็นกฎหมาย
หลักที่กาหนดอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะท้องถิ่นที่เข้ามาดูแลผู้ ที่เข้ามาอยู่ อาศัย
ทามาหากิน ในกรุงเทพมหานครรวมกว่า 18 ล้านคน มีการใช้งบประมาณในการบริหารกรุงเทพมหานคร
ถึงปีละ 75,000 ล้านบาท จาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดข้อจากัดต่าง ๆ จากสภาพบ้านเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไปและให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะเป็นทิศทางในการเดินหน้าประเทศ หลังจากนี้
ในร่างพระราชบัญญัติร ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ฉบับแก้ไขใหม่ นี้ ไ ด้ มี
การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารฝ่ายการเมืองตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มข้อห้ามที่เข้มงวดขึ้น เช่น ต้องไม่เคยต้อง
คาพิพากษาถึงที่สุดฐานทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นต้น ใช้มาตรฐานเดียวกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
และกาหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครห้ามดารงตาแหน่งเกิน 2 สมัย ไม่ว่าจะเป็นการดารงตาแหน่ง
ติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
ในขณะที่ ส.ก. นั้ น ไม่ ได้ กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง และหากผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ต้ อ งหยุ ด หรื อ พั ก การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ฝ่ า ยการเมื อ งที่ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครแต่ ง ตั้ ง หยุ ด หรื อ พั ก
การปฏิบัติหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามามีอิทธิพลในการบริหารงานต่อได้ นอกจากนี้
ยังเพิ่มเติมการป้องกันปัญหาในสภากรุงเทพมหานครจนอาจทาให้การทางานของกรุงเทพมหานคร (กทม.)
ติดขัด โดยระบุว่า หากสภากรุงเทพมหานครไม่อาจประชุมครั้งแรกได้ หรือไม่อาจเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครได้
เพราะ ส.ก. กระทาโดยไม่มีเหตุอันควร ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจมีคาสั่งยุบสภากรุงเทพมหานคร
(ส.ก.) หรื อ ให้ ส มาชิ ก พ้ น จากต าแหน่ ง ได้ และเข้ ม งวดป้ อ งกั น การแทรกแซงการใช้ อ านาจโดยมิ ช อบ
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โดยห้ าม ส.ก. ก้าวก่ายแทรกแซงการทางานของข้าราชการ ห้ ามมีส่ ว นร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ห้ า มแทรกแซงการบรรจุ แต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย ข้ า ราชการ บุ ค ลากร พนั ก งานของกรุ ง เทพมหานคร (กทม.)
นอกจากนี้ ในการพิจารณางบประมาณ ห้าม ส.ก. แปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม หากฝ่าฝืน ส.ก.
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ใน 10 สามารถเสนอความเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทย หากผลออกมาว่ า
เป็นความผิดมีผลถึงขั้นให้ ส.ก. คนดังกล่าวพ้นจากสมาชิกภาพด้วย และหากเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้กระทาหรือรู้ว่ามีการกระทาแล้วมิได้สั่งยับยั้ง ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบ
ของคณะรั ฐ มนตรี สั่ ง ให้ พ้ น จากต าแหน่ ง และให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่ ข้ า ราชการ
ที่หากรู้เห็น แต่ได้ทาหนังสือบันทึกแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
แล้ ว ก็พ้น ผิ ดได้ อีกทั้งยั งระบุ ให้ ส ามารถเรียกเงินจากความเสี ยหายการแปรงบนี้ได้ภ ายใน 20 ปีอีกด้ว ย
และจากการที่ถูกสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ท้วงติงกรณีที่ ส.ก. ออกข้อบัญญัติกันเอง ให้มีผู้ช่วย
ส.ก. ถึง 5 คน ซึ่ง สตง. เห็นว่าไม่มีผลเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร (กทม.) แต่เป็นผู้ที่มาทางานส่วนตัวให้
ส.ก. เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารก าหนดปรั บ แก้ ไ ขในเรื่ อ งของจ านวนผู้ ช่ ว ยงาน ส.ก. ให้ ชั ด เจน รวมไปถึ ง
การกาหนดจานวนของเลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานครไว้ด้วย
นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) เนื่องจากคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าเป็นผู้ ที่
ยึดโยงกับนักการเมืองเพราะสังกัดพรรคการเมือง การดูแลประชาชนก็อาจจะไม่ทั่วถึงทั้งหมด และการเลือกตั้ง
ส.ข. ที่ผ่ านมา ผู้ มาใช้สิ ทธิ เลือกตั้งมี น้ อยมาก อีกทั้งมีความไม่ถูกต้องในหลั กการขัดกันแห่ งผลประโยชน์
เนื่องจากกฎหมายเดิมระบุให้ ส.ข. มีอานาจในการจัดสรรงบพัฒนาเขต ทั้งที่ ส.ข. นั้น มีความเกี่ยวข้องกับ
ส.ก. ซึ่ง ส.ก. เป็นผู้พิจารณางบประมาณจึงเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และหากไม่มี ส.ข. ก็ไม่กระทบต่อ
กลไกการตรวจสอบถ่วงดุล เพราะมี ส.ก. ทาหน้าที่อยู่แล้ว แต่ยังคงการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยให้ มี
“ประชาคมเขต” มาช่วยให้คาปรึกษาผู้อานวยการเขตแทน ส.ข. โดยมาจากการเลือกกันเองของคนในกลุ่ม
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ยังกาหนดให้เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับการแต่งตั้งเข้ามาแล้วภายใน 15 วัน จะต้อง
แถลงนโยบายต่อสภากรุงเทพมหานครแล้วนาไปทาแผนเพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในแต่ละปี
หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องหยุดหรือถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ให้ข้าราชการการเมืองที่ผู้ว่า ราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งหยุดหรือพักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้ามามีอิทธิพลในการบริหารงานต่อได้
ความแตกต่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกประการหนึ่ง คือ กาหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไข
ปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีหน่วยงานสาคัญต่าง ๆ และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่คาบเกี่ยวกับอานาจของหน่วยงานอื่น หรือคาบเกี่ยวพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล นอกจากนี้ ยังมีการปรับเพิ่มมาตราที่ให้ อานาจกรุงเทพมหานคร (กทม.)
ในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ตามที่ท้องถิ่นอื่น ๆ สามารถจัดเก็บได้ เช่น ภาษีโรงแรม ภาษีเหล้าบุหรี่ ภาษีสรรพสามิต
ภาษีธุรกิจค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ขณะที่การบริหารงานภายในของ
กรุ งเทพมหานคร จะมีการเสนอแก้ไขพระราชบัญ ญัติ ร ะเบียบข้ าราชการกรุงเทพมหานครและบุค ลากร
กรุ ง เทพมหานครอี ก ฉบั บ ไปพร้ อ มกั น ด้ ว ย ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ลดอ านาจแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการของผู้ ว่ า ราชการ
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กรุ งเทพมหานคร ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ แต่งตั้งปลัดกรุงเทพมหานครไปจนถึง
ผู้อานวยการเขต แต่ต่อไปนี้อานาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งได้ในระดับผู้อานวยการสานักเท่านั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายข้าราชการพลเรือน นอกจากนี้ ยังให้ยกเลิกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือ “ก.พ.ค. กทม.” โดยจะให้การร้องทุกข์เกี่ยวกับ
การแต่ ง ตั้ ง หรื อ การลงโทษต่ า ง ๆ ไปร้ อ งที่ ค ณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ ร ะบบคุ ณ ธรรมท้ อ งถิ่ น (ก.พ.ถ.) แทน
(สานักกรรมาธิการ 2 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สานักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ, 2559)
จากประเด็นการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง “การยุบเลิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร (ส.ข.)” จากการวิพากษ์ของนักวิชาการ นักการเมือง และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
อลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สปท.) ได้กล่าวว่า จะนาข้อเสนอนี้
ไปให้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านการเมืองร่วมกันพิจารณา เพราะถือเป็นเรื่องสาคัญในการปฏิรูปการเมือง ซึ่งต้องยึดโยง
ประชาชน และหลักประชาธิปไตยเป็นสากล อย่างไรก็ตาม แม้เรื่องนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
จะมี ม ติ เ ห็ น ชอบ และเสนอไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว แต่ ทุ ก เรื่ อ งยั ง สามารถทบทวนได้ ขอให้ ส บายใจได้
เพราะยังไม่ได้บังคับใช้เป็นกฎหมายทันที ต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน (ตัวแทน 50 เขต ยื่น สปท.
ค้านเลิก ส.ข. ยันขัดต่อหลักกระจายอานาจ, 2559)
พลเอก นคร สุขประเสริฐ กรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น
สภาขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ (สปท.) ได้กล่ าวว่า เมื่อมีการตัด “สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)
ออกแล้ ว สิ่ งที่ต้องมาสานต่ อ คือ การยึ ดการมีส่ ว นร่ว มของประชาชน โดยออกแบบให้ เป็ น ตัว แทนของ
ภาคประชาชนเข้ามาทดแทน และใช้ชื่อใหม่ว่า “กรรมการประชาคมเขต” เพื่อหวังให้เป็นกลไกเชื่อมระหว่าง
ภาคราชการกับประชาชนในพื้นที่ และอาศัยที่มาลักษณะเดียวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คือ ให้เลือกกันเอง เพราะเชื่อว่าวิธีการเลือก กันเองจากผู้ที่สมัคร
เข้าคัดเลือกจะทาให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายมาทางาน เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของคนในพื้นที่ แม้วิธีนี้
จะถูกตั้งแง่เรื่องการฮั้วคะแนนเสียง หรือฝ่ายการเมืองในการส่งนอมินีเข้าสู่ระบบ แต่เชื่อว่า เมื่อเข้าสู่ระบบ
ทางานที่ประชาชนในพื้นที่คอยตรวจสอบ คงไม่ง่ายที่จะแสวงประโยชน์เข้าตัวเอง โดยสังคม ไม่ได้ประโยชน์อะไร
เหมือนที่ผ่านมา สาหรับที่มาของ “คณะกรรมการประชาคมเขต” ตามร่างกฎหมายระบุไว้ว่า ให้ผู้อานวยการเขต
เป็ น ประธาน และมีกรรมการมาจากตัว แทนประชาชนที่ มีภู มิล าเนาในเขตพื้ นที่ ซึ่งแบ่ง สั ดส่ ว นมาจาก
กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน รวม 20 คน ให้มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 2 ปี และห้ามเป็นเกิน 2 วาระติดต่อกัน (เล็งแก้กฎหมาย กทม. ยกเลิก ส.ข., 2560)
กฤษฎา กลัน ทานนท์ อดี ต ปลัด กรุ งเทพมหานครในฐานะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
รู ป แบบพิ เ ศษ ในคณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ (สปท.) ด้ า นการปกครองท้ อ งถิ่ น
ได้กล่าวว่า การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมาธิการฯ นั้น ได้มีการพิจารณามาอย่างรอบคอบแล้ว
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สาหรับสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครนั้น บทบาทหน้าที่ที่แท้จริง คือ เป็นผู้ให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการเขต
ไม่ ใ ช่ บ ทบาทในการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล อ านาจ ซึ่ ง หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบนั้ น เป็ น หน้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในการเลือกตั้ง ส.ข. มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยมาก ไม่สะท้อนการเป็น
ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้ง ส.ข. ในปัจจุบันนั้นยึดโยงอยู่กับนักการเมือง ซึ่งก็ส่งผลต่อการดูแล
ประชาชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มในภาพรวม นอกจากนี้ ประชาคมเขตที่กาหนดให้มีขึ้นตามกฎหมายใหม่ แม้ว่าจะ
เป็นการแต่งตั้งโดยปลัดกรุงเทพมหานคร แต่เดิมขั้นตอนการแต่งตั้งก็มาจากการคัดเลือกกันเองของตัวแทนคน
ทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มของสาขาอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้ผู้ที่จะมาให้คาปรึกษาแก่
ผู้อานวยการเขตในการดูแลประชาชนในพื้นที่เขตนั้น ๆ เป็นตัวแทนของประชาชนที่หลากหลาย นอกจากนี้
ร่างกฎหมายฉบับใหม่ยังมีการปรับปรุงแก้ไขอีกหลายส่วน เช่น การกาหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ
ทางานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา (ส.ก.) เพื่อให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญและสอดคล้องตาม
หลัก
ธรรมาภิบาล รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในการจัดทาบริการสาธารณะต่าง ๆ การ
ขยายฐานภาษีที่จะทาให้มีรายได้เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้น (แจงเลิก ส.ข. ไม่กระทบชี้กลไก
ตรวจสอบมีสภา กทม. อยู่แล้วยังจะมีประชาคมฯ มาจากคนทุกกลุ่ม, 2559)
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ได้
กล่าวว่า แทนที่จะเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการ แต่กลับไปเพิ่มอานาจให้สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) ดีกว่า
เช่ น ให้ มี อ านาจเห็ น ชอบในกรณี ที่ เ ขตจะเบิ ก งบที่ ส่ ว นกลางเหมื อ นเป็ น สภาย่ อ ย ซึ่ ง ประเทศที่ เ ป็ น
ประชาธิปไตยก็มีลาดับขั้นการดูแลงานสภาต่าง ๆ ก็มีหน้าที่ต่างกันไป ส่วนที่ระบุว่า สภาเขตกรุงเทพมหานคร
(ส.ข.) เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองนั้น ต้องขอถามว่า คณะกรรมการประชาคมเขตเป็น
ตัว แทนของใคร เป็ น นอมิ นี ของผู้ อานวยการเขตหรื อ ไม่ เพราะที่มาไม่ไ ด้มาจากการเลื อ กตั้ง เขาก็คานึ ง
ผลประโยชน์ของผู้ที่แต่งตั้งเข้าไปเป็นคณะกรรมการ แล้วถามว่าจะกล้าเสนออะไรที่ ไปขัดขวางผู้อานวยการ
เขตหรือไม่ (เล็งแก้กฎหมาย กทม. ยกเลิก ส.ข., 2560)
พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย
ได้กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ยกเลิก เพราะของเดิมดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นตัวแทนประชาชนที่มาจาก
การเลือกตั้ง และทางานใกล้ชิดกับประชาชน อานาจหน้าที่ของสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) ก็เหมือนเป็น
ที่ปรึกษาของผู้อานวยการเขตเท่านั้นเอง ส่วนที่จะใช้ การสรรหาและแต่งตั้งจะยืนยันได้อย่างไรว่าบริสุ ทธิ์
ไม่เล่นพรรคพวก ขอสนับสนุนให้มีสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) อยู่ต่อไป ถ้าไม่ดีจริงคงไม่เลือกมา ขอเสนอ
ว่าหากจะทาจริงก็อยากให้ประชาพิจารณ์เลย (เล็งแก้กฎหมาย กทม. ยกเลิก ส.ข., 2560)
พิพัฒน์ ลาภปรารถนา อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร และอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก ได้กล่าวว่า ตามหลักการแล้วผู้แทนท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง อย่างน้อยต้องให้ประชาชนเป็น
ผู้คัดเลือกจะดีกว่า ประชาชนตัดสินใจได้ ต้องให้ประชาชนเป็นผู้คัดสรร ซึ่งกรณีนี้จะเป็นเรื่องคนใช้ไม่ได้เปลี่ยน
คนเปลี่ยนไม่ได้ใช้ จึงต้องสอบถามประชาชนด้วย อย่างน้อยต้องสารวจความเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ว่า
ประชาชนชอบแบบใด เพื่อให้ประชาชนมีสิ ทธิมีเสี ยง แสดงความคิดเห็ น ก็จะเป็นเรื่องที่ดี แต่ห ากมีคณะกรรมการ
ประชาคมเขต จะเป็นคนของฝ่ายข้าราชการ คณะกรรมการประชาคมเขตจะลงพื้นที่หรือไม่ จะรับเรื่องจาก
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ประชาชนอย่างไร ถ้าเทียบจากผู้ที่มาจากการเลือกตั้งจะรับเรื่องได้จากประชาชนในทางตรง (เล็งแก้กฎหมาย
กทม. ยกเลิก ส.ข., 2560)
อิ ท ธิ ชั ย ไพสิ น สมบู ร ณ์ อดี ต สมาชิ ก สภาเขตกรุ ง เทพมหานคร เขตดุ สิ ต ได้ ก ล่ า วว่ า สภาเขต
กรุงเทพมหานคร (ส.ข.) เป็นตาแหน่งที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุ ด ถ้าตัดสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)
ออกไป จะไปตัดช่องทางที่ประชาชนเข้ามาเรียกร้อง จากเดิมที่การดูแลประชาชนของสานักงานเขตอาจจะ
ไม่ ทั่วถึง สภาเขตกรุ งเทพมหานคร (ส.ข.) ทุกเขตกว่าร้อยละ 90 เป็นคนในพื้นที่อยู่ แล้ ว เมื่อเทียบกับผู้ อานวยการเขต
กลับไม่ใช่คนพื้นที่ เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายไปมา เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาลงที่เขตนี้ก็ จะไม่ทราบปัญหาของ
พื้นที่จริง ๆ ไม่ทราบอัตลักษณ์ของพื้นที่ ไม่ทราบความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พอผู้อานวยการเขตไม่ทราบ
พื้นที่ ก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ เมื่อต้องใช้เวลาเรียนรู้ ก็ทาให้ประชาชนเสียโอกาสในสิ่งที่จะได้รับประโยชน์ ขณะที่
เรื่องตัวแทนของคณะกรรมการประชาคมเขต คนที่เป็นตัวแทนก็จะพัฒนาชุมชนตัวเองให้ได้ประโยชน์เป็น
อัน ดับ แรก ๆ ผิ ดกับ หน้ าที่ของสภาเขตกรุ ง เทพมหานคร (ส.ข.) ที่ต้องมองการพัฒ นาภาพรวมทุ ก ชุ ม ชน
เหตุผ ลส าคัญที่ต้องยกเลิ กเพราะการเป็ น ตัว แทนของกลุ่ มผลประโยชน์ทางการเมือง และใช้บทบาทเพื่อ
แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตัวเองมากกว่าคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับ (เล็งแก้กฎหมาย กทม. ยกเลิก ส.ข., 2560)
ภรภัทร โชติกะสุภา อดีตประธานสภาเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมกับคณะอดีตสมาชิกสภาเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นหนังสือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านการปกครองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการเสนอ
ปรับปรุงเพิ่มเติมกฎหมาย โดยมีการยกเลิก ส.ข. ที่มาจากการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบัน และให้
มีการแต่งตั้งประชาคมเขตขึ้นมาแทน ซึ่งคณะ ส.ข. ได้ยื่นหนังสือต่อรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)
เพื่อขอให้ชี้แจงต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ทบทวนการยุบเลิก ส.ข. ดังกล่าว โดยระบุว่าการยกเลิก ส.ข.
ว่ า จะไม่ ส ามารถเป็ น ที่ พึ่ ง ให้ ป ระชาชนได้ เพราะประชาคมเขตที่ จ ะมาแทนนั้ น มาจากการแต่ ง ตั้ ง โดย
ปลัดกรุงเทพมหานคร มิได้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการตัดกลไกการถ่วงดุลอานาจและ
ยังขัดต่อหลักการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น (50 อดีต ส.ข. ยื่นอีก-ทบทวนเลิกสภาท้องถิ่น, 2559)
สมเกียรติ กันทวรากร อดีตสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครในฐานะแกนนากลุ่มคนรัก ส.ข. ได้
กล่ า วว่ า ตามที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ เ สนอร่ า ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุง เทพมหานคร (ฉบับที่. .) พ.ศ. .... ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้พิจารณาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป โดยในร่างกฎหมายนี้มี
สาระสาคัญให้ยกเลิก ส.ข. ถือเป็นการขัดต่อหลักการกระจายอานาจที่ต้องมุ่งกระจายอานาจไปยังท้องถิ่น
ไม่ยึดโยงกับประชาชน เพราะเป็นการแต่งตั้งข้าราชการแทน ขาดความเชื่อมต่อระหว่างชาวบ้านกับสานักงานเขต
และ
ขาดการถ่วงดุลอานาจ ดังนั้น ตัว แทนชาว กทม. จึงร่วมลงชื่อขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
ได้ยกเลิกการตัด ส.ข. ออกจากกฎหมายต่อไป
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บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ได้ เ สนอประเด็ น การปรั บ ปรุง การบริห ารราชการกรุง เทพมหานคร โดยเสนอให้ แ ก้ไข
บทบัญญัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับใหม่ และได้มีการเสนอ
ต่อฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติ บัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเป็นกฎหมายต่อไป สาหรับข้อเสนอนั้น มีประเด็นใหญ่ 2 เรื่อง คือ 1. กาหนดให้มี
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล” ซึ่งมี “นายกรัฐมนตรี” เป็นประธาน
2.
การยกเลิก “สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)” แล้วใช้ “คณะกรรมการประชาคมเขต” จานวน 20 คนต่อเขต
โดย
มีที่มาจากการคัดเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพ 10 คน กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ 6 คน และมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาคประชาชนที่ผู้ อานวยการเขตคัดสรร 4 คน โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเมืองหลวง และ
ปริมณฑล จะทาหน้าที่ให้เป็นไปตามร่างกฎหมายที่ระบุว่า “ให้ความเห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์
การ
พัฒนาเพื่อป้องกันแก้ปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล และเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามที่กรุงเทพมหานคร
(กทม.) จั ด ท าร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง มี ส าระส าคั ญ คื อ เริ่ ม มาจากปั ญ หาของเมื อ งหลวงที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบางปัญหา เช่น ปัญหาน้าท่วมในกรุงเทพมหานครที่มีการระบายน้า
ไม่ทัน โดยจะต้องประสานงานกับหลายจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดังนั้น เมื่อมีการกาหนดให้มี
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาเมืองหลวงและปริมณฑล โดย “นายกรัฐมนตรี” เป็นประธาน เชื่อว่า
จะทาให้การแก้ไขปัญหาเมืองทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ รวมถึง
การทางานจะมีคุณภาพมากกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น องค์ประกอบของ “คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเมือง
หลวงและปริมณฑล” จึงกาหนดให้ “นายกรัฐมนตรี” เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร
ส่วนประเด็น “การยกเลิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)” และให้มี “คณะกรรมการประชาคมเขต” แทน
โดยมีที่มาจากตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ที่กาหนดลักษณะว่าต้องเป็นกลุ่มตัวแทนอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 20 คนต่อเขต โดยมีเจตนารมณ์ที่สาคัญ คือ จากกรณีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ฉบั บ ใหม่ ในมาตรา 78 และมาตรา 253 ได้ “กาหนดบทบาทให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ต่อการพัฒนาประเทศ การจัดทาบริการสาธารณะ การตัดสินใจในกิจการที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน”
รวมทั้ ง การให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งจั ดกลไกให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ว มต่อ การดาเนิน งาน ท าให้
ต้องปรับปรุง “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528” ให้สอดคล้อง โดยมี
เหตุผลสาคัญที่ต้องยกเลิก “สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)” นั้น ด้วยเหตุผล คือ ผลงานของสมาชิกสภาเขต
กรุ งเทพมหานครที่ผ่านมายั งไม่เป็ นที่ป ระจักษ์ ถูกมองว่า เป็นตัว แทนของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง
หรือทาหน้าที่เป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองในพื้นที่เขตนั้น ๆ เช่น ทาหน้าที่เป็นหัวคะแนน หรือฐานพิทักษ์
คะแนนเสียงให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเท่านั้น จึงขาดความเหมาะสมที่จะให้คงอยู่ต่อ อีกทั้งการมีอยู่
ของสภาเขตกรุ ง เทพมหานคร (ส.ข.) ยั ง สร้ า งปั ญ หาต่ อ งานบริ ห ารระดั บ เขต แต่ เ ดิ ม ในหลั ก การปฏิบัติ
ผู้ อานวยการเขตจะถูกกากับ โดยผู้ ว่าราชการกรุง เทพมหานคร และจะถูกตรวจสอบโดยสมาชิกสภาเขต
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กรุงเทพมหานครอีก ทาให้ขาดความเป็นอิสระในการทางาน แต่ในมุมมองที่ยังให้สภาเขตกรุงเทพมหานคร
(ส.ข.) คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เนื่องจากจะเป็นการขัด ต่อหลักการกระจายอานาจที่ต้องมุ่งกระจายอานาจไปยัง
ท้องถิ่น ไม่ยึดโยงกับประชาชน เพราะเป็นการแต่งตั้งข้าราชการแทน ขาดความเชื่อมต่อระหว่างชาวบ้านกับ
สานักงานเขต และขาดการถ่วงดุลอานาจ ถึงแม้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเป็น กฎหมายต่อ ไป ทั้งนี้ จะมีการปรับแก้ไขตามที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่ อน
การปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้เสนอปรับปรุงแก้ไข
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... หรือไม่
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การยุบเลิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยขอตั้ง
ข้อสังเกตเพิ่มเติมอีก 5 ประเด็น คือ
ประเด็ น ที่ 1 จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ผลกระทบจากการต่ อ ต้ า นของผู้ ที่ ไ ม่ ต้ อ งการให้ มี ก ารยุ บ สภาเขต
กรุงเทพมหานคร (ส.ข.) ในภายหลังด้วย มิฉะนั้นแล้วก็จะประสบปัญหาเกี่ยวกับการประท้วงของนักการเมือง
ท้องถิ่นของแต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร ในทางกลับกัน ถ้าจะมีการยุบเลิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)
จริง ๆ เห็นว่า น่าจะต้องทยอยหรือค่อย ๆ ดาเนินการไปทีละเขตหรือให้พ้นวาระการดารงตาแหน่งไปก่อน
ถ้าหากยกเลิกทั้งหมดในคราวเดียวจะเกิดผลกระทบอย่างแน่นอน และควรจะต้องมีการทาความเข้าใจกับ
สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครก่อนถึงสาเหตุความจาเป็น และแผนการที่จะดาเนินการว่าจะไม่มีผลกระทบ
ต่อนักการเมืองท้องถิ่นอย่างที่เป็นกังวลกัน
ประเด็นที่ 2 จะต้องคานึงถึงเรื่องงบประมาณ คือ จะเห็นได้ว่า จะต้องมีการใช้งบประมาณในการ
จ่ า ยเงิ น ประจ าต าแหน่ ง เงิ น ตอบแทนอื่ น ให้ กั บ ประธานสภาเขตกรุ ง เทพมหานคร และสมาชิ ก สภาเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมองในแง่การไม่มีตาแหน่ง ส.ข. ดังกล่ าว ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุ งเทพมหานครมีทั้งหมด 50 เขต โดยแต่ละเขตจะมี ส.ข. อย่างน้อย 7 คน
ประมาณคร่าว ๆ จะมี ส.ข. ทั้งหมด 350 คน โดยจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อตาแหน่ง และทางานเป็นเวลา 4 ปี
จะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นจานวนมาก ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้งอีกด้วย
ประเด็น ที่ 3 จะต้องคานึ งถึงเรื่ องการเลื อกตั้ง ส.ข. จะเห็ นได้ว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็น
ผู้รับผิดชอบ กากับดูแล และดาเนินการจัดการเลือกตั้ง ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง
ทั้งหมด ภายใต้การกากับดูแลของปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการเลือกตั้ง ส.ข. ทุก 4 ปี หรือการเลือกตั้งซ่อม
กรณีมีการพ้นตาแหน่งก่อนวาระ รวมทั้งการไม่มีวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็น ส.ข. และไม่ต้องยื่นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วย จึงอาจเป็นช่องโหว่ในการทุจริตในการเลือกตั้ง ส.ข.
ก็เป็นได้ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้มีอานาจเข้ามาควบคุม กากับดูแลการเลือกตั้ง
เพราะ ส.ข. มิใช่สภาท้องถิ่น จึงไม่สามารถเข้ามาควบคุม กากับดูแล และจัดการเลือกตั้ง ส.ข. ได้ รวมทั้ง
กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะต้องมีการใช้งบประมาณจานวนมากในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ส.ข.
อีกด้วย
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ประเด็นที่ 4 จะต้องคานึงถึงเรื่องกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการเลือกตั้ง ส.ข. ได้แก่
1) ข้อบั ญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ อง การเลื อกตั้งสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2535 รวมทั้งฉบับ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต พ.ศ. 2536 รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
จึงทาให้ต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครใหม่
เพื่อรองรับการเลือกตั้งทุก 4 ปี หรือการเลือกตั้งซ่อมกรณีมีการพ้นตาแหน่งก่อนวาระ
ประเด็นที่ 5 ถ้าไม่มีการยุบเลิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
หรือโครงสร้างการบริหารใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ที่ไม่ต้องการให้มีการยุบสภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)
จากข้อสังเกตของผู้ศึกษาที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา ไม่ว่าจะมีการแก้ไขกฎหมาย
หรือไม่ ตามที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ได้เสนอปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อถึงวันที่เข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรกรุงเทพมหานคร
(กทม.) ที่มีการใช้กฎหมายฉบับนี้มายาวนานกว่า 30 ปีแล้วอย่างแน่นอน
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