โครงรางการศึกษาวิจัย
เรื่อง

การบริหารงานของกรุงเทพมหานครในอนาคต
โดย

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
1. สภาพปญหาและความเปนมา
การจัดรูปแบบการปกครองราชธานีหรือเมืองหลวงแบบอารยประเทศไดปรากฏขึ้นอยาง
ชัดเจนมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และไดวิวัฒนาการมาจน
กระทั่ ง ป จ จุ บั น โดยเฉพาะเมื อ งหลวงมี ก ารปกครองท อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษที่ เ รี ย กว า
กรุงเทพมหานคร การปกครองรูปแบบนี้เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2518 ซึ่งไดกําหนดใหมีการเลือกตั้ง
คณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร ตอมาในป พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งยังคงใชอยูจนกระทั่งปจจุบันไดกําหนดใหผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครมี
อํานาจและมีความมั่นคงในการบริหารงาน ในเวลาเดียวกัน ยังเปดโอกาสใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตอีกดวย
แนวคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ไดเกิดขึ้นเปน
ครั้งคราว เชน ในสมัยของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรีไดมีแนวคิดที่จะแบง
กรุงเทพมหานครออกเปน 7 เทศบาลยอย พรอมกับตั้งทบวงนครบาลขึ้น ทั้งนี้เพราะการบริหาร
งานของกรุงเทพมหานครยังไมอาจนับไดวามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดเทาที่ควร
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งเนื่องมาจากความใหญโตของกรุงเทพมหานคร และการมีประชากรอาศัย
อยูมาก ทําใหกรุงเทพมหานครไมอาจดูแลและใหบริการแกประชาชนในกรุงเทพมหานครไดอยาง
ใกลชิดและทั่วถึง ลาสุดในเดือนมิถุนายน 2537 คณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทย
ไดมี
แนวคิดที่จะแบงกรุงเทพมหานครซึ่งปจจุบันมีอยูทั้งหมด 38 เขต ออกเปนเขตยอยตาง ๆ โดยแบง
เปนการปกครองทองถิ่นพิเศษจํานวน 38 เขต หรือ 38 เทศบาล อันจะทําใหกรุงเทพมหานครมี
"นายกเทศมนตรีเขต" จํานวน 38 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยออม สวนตําแหนง "ผูวาราชการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร" ใหดํารงไวอยางเดิมแตเปลี่ยนชื่อเปน "นายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร"
เพื่อไมใหเกิดความสับสนกับชื่อ ผูวาราชการจังหวัดซึ่งใชในความหมายที่เปนตัวแทนของราชการ
บริหารสวนภูมิภาคในจังหวัดตาง ๆ อยางไรก็ดี แนวคิดของกระทรวงมหาดไทยเชนนี้ ยังไมเปน
ที่ยุติ คงมีการปรับปรุงแกไข หรือเพิ่มเติมอีกหลายประการ รวมทั้งตองผานกระบวนการของรัฐสภา
อีกหลายขั้นตอนจนกวาจะมีผลบังคับใช
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ดังนั้น การศึกษาเรื่อง การบริหารงานของกรุงเทพมหานครในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่อง
รูปแบบ โครงสราง อํานาจหนาที่ การบริหารงานบุคคล การประสานงาน ตลอดจนกฎหมายที่
เกี่ยวของ
จะชวยใหขอมูลและความเขาใจแกทุกฝาย
อันจะเปนผลดีตอการบริหารงานและ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร

2. วัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาตามโครงการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารงานของ
กรุงเทพมหานครในอนาคต โดยศึกษาถึงโครงสราง รูปแบบ และอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคล
และการประสานงาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลไก
การบริหารงานเพื่อให กรุ งเทพมหานครเปนเมืองหลวงและเปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่ให
บริการแกประชาชนในอนาคต หรือในชวง 10 ปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ประหยัด
สําหรับขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และ
ในบางจังหวัดที่เกี่ยวของ โดยครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
2.1 ความเปนมา รวมทั้งขอดีและขอเสียหรือขอบกพรองของกรุงเทพมหานคร
2.2 โครงสราง รูปแบบ และอํานาจหนาที่ โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ ไดแบงการ
ศึกษาเปน
2.2.1 อํานาจหนาที่ในทองถิ่นของกรุงเทพมหานครเองที่ไมเกี่ยวของกับ
ทองถิ่นอื่น
2.2.2 อํานาจหนาที่ที่กรุงเทพมหานครดําเนินการรวมกับจังหวัดอื่น ๆ ที่
อยูติดตอกัน
2.2.3 อํานาจหนาที่ที่รัฐบาลมอบใหกรุงเทพมหานครเปนผูปฏิบัติ
2.2.4 ศึกษาหรื อเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครตามที่
กฎหมายใหไวกับอํานาจหนาที่ที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการเขตไดนําไปปฏิบัติ
จริงวาแตกตางกันหรือไม เพียงใด
2.2.5 ศึ ก ษาว า ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร มอบอํานาจให แ ก ป ลั ด
กรุงเทพมหานคร
และผูอํานวยการเขตมากนอยแคไหน
เพียงพอตอการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพหรือไม เพียงใด
2.3 การคลังและทรัพยสิน
2.4 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร
2.5 สภาเขต เนนเรื่องอํานาจหนาที่ และผลงาน
2.6 บทบาทของผูอํานวยการเขต เนนเรื่องใกลชิดและการใหบริการแกประชาชน
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2.7 ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานครที่ควรปรับปรุงแกไข
2.8 ฐานะของกํานั น และผู ใ หญ บ า นหลั ง จากร า งพระราชบั ญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ..... ซึ่งกําลังอยูในระหวางการพิจารณาของรัฐสภามีผลบังคับใช
2.9 หากเสนอใหมีการแยกการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเปนเทศบาลตาง ๆ
แลว จะเกิดเอกภาพในการบริหารงานหรือไมเพียงใด
2.10 ควรจัดตั้งหนวยงานของรัฐบาลในสวนกลางขึ้นมาควบคุม กํากับ ดูแล
กรุงเทพมหานคร เชน ทบวงนครบาล หรือกระทรวงการปกครองทองถิ่น หรือไม
2.11 ความสัมพันธของผูอํานวยการเขตกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและความ
สัมพันธของผูอํานวยการเขต กับสมาชิกสภาเขต
2.12 การประสานงานของรัฐบาล หนวยงานราชการอื่น ๆ ของสวนกลางและ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
2.13 เสนอรูปแบบหรือแนวคิดที่จะนํามาใชในการปรับปรุงกรุงเทพมหานคร
2.14 ภาคเอกชนควรเข า มาดําเนิ น กิ จ การในกรุ ง เทพมหานครในเรื่ อ งใดและ
อยางไร
2.15 ความคิดเห็นของประชาชนจากกลุมอาชีพตาง ๆ ที่มีตอ
2.15.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกรุงเทพมหานคร
2.15.2 ควรยกเลิกกํานันและผูใหญบานที่มีอยูหรือไม อยางไร
2.15.3 ผลที่ตามมาหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของ
กรุงเทพมหานคร

3. ระเบียบวิธีวิจัยและแผนการศึกษา
3.1 ศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
กรุงเทพมหานคร และการปกครองทองถิ่นของเมืองหลวง หรือมหานคร ทั้งในและตางประเทศ
3.2 รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับโครงสราง และการจัดองคการของหนวยการปกครองทองถิ่น
ที่เปนมหานคร หรือเมืองหลวงจากในและตางประเทศ
3.3 การประชุมระดมสมองผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยเพื่อกําหนดประเด็นที่ศึกษา
3.4 รวบรวมขอมูลดวยการวิจัยสนาม ประมาณ 3,000 ตัวอยาง ทั้งในกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอื่น เพื่อใหไดความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนและบุคคลจากหลายอาชีพ
3.5 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเฉพาะผูเชี่ยวชาญในแนวลึก (Delphi) ประมาณ 30
คน อันเปนการสัมภาษณผูมีความรู ประสบการณดานการปกครองเมืองหลวง เมืองใหญ และการ
ปกครองทองถิ่น
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3.6 ประมวลและวิ เ คราะหขอมูล ที่ได รับจากเอกสาร การวิจัยสนาม และการสั มภาษณ
เฉพาะผูเชี่ยวชาญในแนวลึก
3.7 สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
3.8 เขียนรายงานผลการศึกษา
3.8.1 รายงานฉบับแรก (inception report) ภายใน 1 เดือน นับตั้งแตวันเริ่มงาน
(วันลงนามในสัญญา) จํานวน 10 ชุดภาษาไทย
3.8.2 รายงานฉบับกลาง (interim report) ภายใน 3 เดือน นับตั้งแตวันเริ่มงาน
จํานวน 10 ชุดภาษาไทย
3.8.3 รางรายงานฉบับสุดทาย (draft final report) ภายใน 5 เดือน นับตั้งแตวัน
เริ่มงาน จํานวน 20 ชุดภาษาไทย
3.8.4 รายงานฉบับสมบูรณ (final report) ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันเริ่มงาน
เปนภาษาไทย จํานวนอยางละ 40 ชุด
3.8.5 รายงานสรุป (executive summary) ภาษาไทย 20 ชุด และภาษาอังกฤษ 20
ชุด

4. บุคลากรในโครงการ
บุคลากรในโครงการฯ ประกอบดวยบุคลากรหลัก 9 คน และบุคลากรสนับสนุน 3 คน โดย
บุคลากรหลัก ไดแก
4.1 …………………………
ผูอํานวยการโครงการ
4.2 ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
เลขานุการโครงการ
4.3 ………………………….
คณะทํางาน จํานวน 5 คน
สวนบุคลากรสนับสนุนคือ ผูชวยดานวิจัยสนาม เลขานุการ และพนักงานพิมพดีด

5. ระยะเวลาและตารางเวลาการศึกษา
โครงการศึกษานี้มีระยะเวลาในการดําเนินงาน 6 เดือน นับตั้งแตวันอนุมัติโครงการหรือวัน
ทําสัญญา โดยมีตารางเวลาการศึกษา ดังนี้
5.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ
5.2 ประมวลขอมูล และระดมสมองเพื่อกําหนดประเด็นที่ศึกษา
5.3 วิจัยสนาม และสัมภาษณแบบ Delphi
5.4 จัดทํารางรายงาน
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5.5 จัดสัมมนา
5.6 ปรับปรุงรางรายงาน และจัดทํารายงานฉบับสุดทาย

6. คาใชจายของโครงการ
คาใชจายของโครงการฯ จํานวน 3,000,000 บาท (สามแสนบาท) แบงเปน
6.1 บุคลากรหลัก
6.1.1 ผูอํานวยการโครงการ
6.1.2 ที่ปรึกษาโครงการ
6.1.3 เลขานุการโครงการ
6.1.4 คณะทํางาน
6.2 บุคลากรสนับสนุน
6.2.1 ผูชวยดานวิจัยสนาม รวมรวมขอมูล
6.2.2 เลขานุการ
6.2.3 พนักงานพิมพดีด
6.3 คาใชจายอื่น ๆ (คาใชจายในการเดินทางในสวนกลางและสวนภูมิภาค)
6.3.1 คาวิจัยสนาม
6.3.2 คาสัมภาษณเฉพาะผูเชี่ยวชาญในแนวลึก
6.3.3 คาวัสดุสํานักงานและคาสาธารณูปโภค
6.3.4 คาจัดทํารายงานตาง ๆ
6.3.5 คาจัดสัมมนา ประมาณ 100-150 คน
6.3.6 เบ็ดเตล็ด
6.4 สรุปคาใชจายของโครงการ
6.4.1 บุคลากรหลัก
1,850,000 บาท
6.4.2 บุคลากรสนับสนุน
168,000 บาท
6.4.3 คาใชจายอื่น ๆ
982,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
3,000,000 บาท
21 พฤศจิกายน 2537
33333

