
Highlights

• แม้้กรุุงเทพฯ เป็็นองค์์กรุป็กค์รุองส่่วนท้องถิ่่�นรุูป็แบบพ่เศษ  
แต่อ่ำนาจของผูู้ว้า่รุาชการุกรุงุเทพฯ ยังัม้อียัา่งจำกดั โค์รุงส่รุา้ง
การุบรุ่หารุเมื้องยัังอยัู่ภายัใต่้รุัฐรุาชการุรุวม้ศูนยั์ ทำให้ผูู้้ว่าฯ 
เป็็นได้เพียัง ‘นักป็รุะส่านงาน’ ข้าม้หน่วยังาน

• จากงบป็รุะม้าณรุวม้เง่นอุดหนุนจากรุัฐบาลกว่า 1 แส่นล้าน   
ผูู้ว้า่ฯ ม้อีำนาจบรุห่ารุได้จรุง่เพยีัง 2 หมื้�นล้านเทา่นั�น เนื�องจาก
หลายัส่่วนถิู่กล็อกไว้ใช้ต่าม้ภารุก่จที�ส่่วนกลางกำหนดไว้แล้ว

• ทางออกในรุะยัะยัาวค์อืการุ ‘ยักเค์รืุ�อง’ โค์รุงส่รุา้งอำนาจบรุห่ารุ
กรุุงเทพฯ ลดอำนาจส่่วนกลางลง ทวงค์ืนอำนาจท้องถิ่่�น  
เพื�อให้การุบรุ่หารุและพัฒนาเม้ืองเก่ดข้�นได้จรุ่ง

3 ความท้าทาย จำากัดฝัน 
ตีกรอบผู้ว่าฯ กทม.
เจณิตตา จันทวงษา
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 การุเลอืกต่ั�งผูู้้วา่รุาชการุกรุุงเทพฯ เมื้�อวนั
ที� 22 พฤษภาค์ม้ 2565 ที�ผู้่านม้า เรุาได้เห็น         
ผูู้้ส่มั้ค์รุม้ากหน้าหลายัต่าต่่างแข่งขันกันนำเส่นอ
นโยับายัเพื�อพัฒนาเม้ืองหลวงแห่งนี� บรุรุยัากาศ
การุหาเส่ยีังอนัค์ก้ค์กัส่รุา้งค์วาม้หวงัใหช้าว กทม้. 
ว่าพวกเขาน่าจะได้ผูู้้ว่าฯ ที�ส่าม้ารุถิ่เข้าม้าแก้
ปั็ญหาเรืุ�องใหญ่ๆ ของ กทม้. และส่รุ้างการุ
เป็ลี�ยันแป็ลงได้จรุง่  

 ผูู้้ว่าฯ กทม้. ดูจะเป็็นต่ำแหน่งผูู้้บรุ่หารุ
หนว่ยังานทอ้งถ่ิ่�นที�ยั่�งใหญแ่ละม้อีำนาจกวา้งขวาง
กว่าท้องถิ่่�นอื�น เพรุาะ กทม้. เป็็นองค์์กรุป็กค์รุอง
ส่ว่นทอ้งถิ่่�น (อป็ท.) เต็่ม้พื�นที� ไม่้ม้ส่ี่วนภูม่้ภาค์ซ้�ำ
ซ้้อนอย่ัางต่่างจังหวัด ผูู้้บรุ่หารุม้าจากการุเลือก
ของป็รุะชาชนโดยัต่รุง และยัังดูแลป็รุะชากรุเก่น 
10 ล้านค์นหากนับรุวม้ป็รุะชากรุแฝง

แต่่โจทยั์ยัากของว่าที�ผูู้้ว่าฯ กทม้. ค์ือ โค์รุงส่รุ้าง
การุบรุ่หารุและกฎกต่ก่าของ กทม้. ซ้้�งหลายัส่่วนยััง
ผู้กูขาดอำนาจไว้ที�รุฐับาลและรุาชการุส่่วนกลาง ใน
ขณะที�ผูู้้ว่าฯ กทม้. ซ้้�งม้าจากการุเลือกต่ั�งของ
ป็รุะชาชนไม่้ม้อีำนาจเต่ม็้ในการุบรุ่หารุงานพื�นฐาน
หลายัอย่ัางที� เ กี�ยัวข้องกับค์ุณภาพชีว่ต่ของ
ป็รุะชาชน กทม้. โดยัต่รุง

 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank 
ว่เค์รุาะห์ข้อจำกัดของอำนาจบรุ่หารุ กทม้. ใน 3 
ป็รุะเด็นใหญ่ที�ผูู้้ว่าฯ กทม้. ส่ม้ัยัหน้าจะต่้องรุับม้ือ 
และผู้ลักดันเพื�อแก้ปั็ญหาเช่งโค์รุงส่รุ้างนี�รุ่วม้กับ
ส่งัค์ม้ เพื�อส่รุ้างเม้อืงที�บรุ่หารุได้อย่ัางม้ปี็รุะส่ท่ธิภ่าพ
และต่อบส่นองเส่ยีังเรุยีักรุ้องของป็รุะชาชนที�เลอืก
เข้าม้าได้อย่ัางเต่ม็้ที�

ที่่�มา: The101.world
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ท้องถ่ิ่�นรูปแบบ ‘พ่ิเศษ’ แต่
อำานาจหน้าที�ของผู้ว่าฯ กทม. 
‘ไม่พิ่เศษ’

 อำนาจหน้าที�ในมื้อของผูู้้ว่าฯ ค์รุอบค์ลุม้
ชีว่ต่หลายัด้านของชาวกรุุงเทพฯ1 ไล่เรุียังต่ั�งแต่่

• อำนาจบริิหาริงบปริะมาณ    
ในปี็ 2565 อยัูท่ี�รุาว 99,614 ล้านบาท แบ่งเป็็นงบ
ป็รุะม้าณรุายัจ่ายัป็รุะจำปี็ 78,979 ล้านบาท และเง่น
อดุหนุนจากรุฐับาลอีก 20,635 ล้านบาท ซ้้�งทั�งหม้ด
นี�จะถิู่กนำไป็ใช้ดำเน่นภารุก่จและนโยับายัของ
กรุุงเทพฯ

• อำนาจบริิหาริบุคลากริ   
จำนวนทั�งส่่�น 86,415 ค์น เป็็นข้ารุาชการุ กทม้. 
38,533 ค์น ส่่วนใหญ่สั่งกัดในส่ำนักการุแพทยั์ 
ส่ำนักอนามั้ยั และส่ำนักป้็องกันและบรุรุเทา
ส่าธิารุณภัยั และมี้บุค์ลากรุที�เป็็นลูกจ้างป็รุะจำ 
32,740 ค์น และลกูจา้งชั�วค์รุาวอกี 15,122 ค์น ซ้้�ง
ส่ังกัดส่่วนกลางและเขต่ต่่างๆ ใน กทม้.

• อำนาจบริิหาริการิศึึกษา   
ค์รุอบค์ลุม้ต่ลอดเส้่นทางพัฒนาการุของเด็กและ
เยัาวชนในกรุุงเทพฯ ตั่�งแต่่การุดูแลศูนยั์รุับเลี�ยัง
เด็กกลางวันจำนวน 12 แห่ง (ม้ีเด็กรุาว 700 ค์น) 
ศูนยั์พัฒนาเด็กก่อนวัยัเรีุยันหรืุอศูนยั์เด็กเล็กฯ 
291 แหง่ (ม้เีดก็ 19,086 ค์น) โรุงเรุยีันส่งักดั กทม้. 
437 แห่ง  ม้ีนักเรุียันรุวม้ 261,160 ค์น กทม้. ยััง
บรุ่หารุจัดการุรุะบบน่เวศเพื�อการุพัฒนาเด็กอีก
หลายัส่ว่น เชน่ หอ้งส่ม้ดุป็รุะชาชน ศนูยัฝึ์กอาชพี 
พ่พ่ธิภัณฑ์์เด็กและพ่พ่ธิภัณฑ์์ท้องถิ่่�น เป็็นต่้น

• อำนาจจัดการิถนน ที่างเที่้า คลอง  
บนถิ่นนส่ายัหลัก ถิ่นนส่ายัรุอง และถิ่นนโค์รุงข่ายั
จรุาจรุ ก่นรุะยัะทางรุวม้ม้ากกว่า 3,760 ก่โลเม้ต่รุ 
โดยัเป็็นอุโม้งค์์ทางลอดรุถิ่ยันต์่และค์นเด่นกว่า 3.3 
ก่โลเม้ต่รุ ทางต่่างรุะดับ 7.5 ก่โลเม้ต่รุ และส่ะพาน
ข้าม้ทางแยัก 37.3 ก่โลเม้ต่รุ ต่ลอดจนหน้าที�ดูแลค์ู
ค์ลอง ลำรุาง  ลำกรุะโดงค่์ดเป็็นรุะยัะทางรุวม้ 2,741 
ก่โลเม้ต่รุ

• อำนาจจัดการิขยะและสวนสาธาริณะ 
ป็รุม่้าณขยัะที�ต่อ้งจัดการุต่อ่วันม้ากถิ่ง้ 10,000 ต่นั 
(ป็ี 2558-2562) ม้ีภารุะค์่าใช้จ่ายัรุวม้ 7,000 ล้าน 
ต่ลอดเส่้นทางการุจัดการุขยัะทั�งจัดเก็บ ขนยั้ายั 
และกำจัด อีกส่่วนหน้�งคื์ออำนาจการุดูแลส่วน
ส่าธิารุณะ ซ้้�งม้ีส่วนส่าธิารุณะภายัใต่้ส่ังกัด กทม้. 
ที�ป็รุะชาชนส่าม้ารุถิ่ใช้งานไดจ้รุง่อยู่ั 40 แห่ง พื�นที�
รุวม้ 4,012 ไรุ่

 ทว่า อำนาจของผูู้้ว่าฯ กทม้. อาจไม่้ได้ 
‘พเ่ศษ’ อย่ัางที�ใค์รุหลายัค์นค่์ด อปุ็ส่รุรุค์ส่ำคั์ญค์อื 
‘โค์รุงส่รุา้งอำนาจการุบรุห่ารุ’ ของกรุุงเทพฯ ยัังอยู่ั
ภายัใต้่รุัฐรุาชการุรุวม้ศูนย์ั ม้ัดมื้อมั้ดเท้าผูู้้ว่าฯ    
ไม้่ให้ถืิ่ออำนาจเต่็ม้ในการุบรุ่หารุเรืุ�องพื�นฐาน
หลายัด้านได้เอง ผูู้้วา่ฯ จง้ต้่องเล่นบทบาทเป็็น ‘นัก
ป็รุะส่านงาน’ ข้าม้หน่วยังาน หรุือผูู้้ทำต่าม้  ม้ต่่
ส่ว่นกลางเส่ม้อม้า ไม้ส่่าม้ารุถิ่เป็ลี�ยันกรุุงเทพฯ ได้
ต่าม้นโยับายัที�หาเส่ียังไว้ได้อยั่างเต่็ม้ที�
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แผนภูม่ที� 1
อำานาจส่ำาค์ัญในม้ือผูู้้ว่าฯ กทม้.

ที่่�มา รุวบรุวม้โดยั 101 PUB

บร่หารงบประมาณอย่างไร 
เม่�อใช้้งบได้จร่ง 2 หม่�นล้้าน?

 จากที�กล่าวไป็ข้างต้่นว่า กทม้. ม้งีบป็รุะม้าณ
ที�รุวม้เง่นอุดหนุนจากรุัฐบาลทั�งส่่�น 99,614 ล้าน
บาท เง่นจำนวนนี�เยัอะกว่างบป็รุะม้าณรุายัจ่ายั
และเงน่อุดหนนุจากรุฐับาลขององค์ก์ารุบรุ่หารุส่ว่น
จังหวัด (อบจ.) ทั�ง 76 แห่งของป็รุะเทศไทยัรุวม้
กัน ซ้้�งม้ีค์่ารุาว 56,000 ล้านบาท2

 แต่่ในค์วาม้เป็็นจรุ่ง ผูู้้ว่าฯ กทม้. ไม้่ม้ี
อำนาจจัดส่รุรุงบเกือบแส่นล้านนี�เพื�อขับเค์ลื�อน
นโยับายัในกรุุงเทพฯ ม้ากเท่าไหรุ่นัก เมื้�องบ
ป็รุะม้าณกว่า  7.6 หมื้�นล้านหรุือ 77% ของงบ
ทั�งหม้ด ‘ถิ่กูลอ็ก’ ไวใ้ชจ้า่ยัต่าม้ภารุก่จที�ส่ว่นกลาง
กำหนด และเหลือให้ผูู้้ว่าฯ บรุ่หารุได้จรุ่งแค์่ 
23,249 ล้านบาทเท่านั�น
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“ผู้ว่าฯ กทม. ไม่ม่อำานาจจัดสรร
งบัเกือบัแสนล้านน่้เพื�อขับัเคลื�อน

นโยบัายในกรุงเทพฯ มากเท่าไหร่นัก 
เมื�องบัประมาณกว่า 7.6 หมื�นล้านหรือ 
77% ของงบัทั้งหมด ‘ถูกล็อก’ ไว้ใช้จ่าย

ตามภารกิจท่�ส่วนกลางกำาหนด”

 งบป็รุะม้าณก้อนใหญ่จำนวน 28,387      
ล้านบาท ที� กทม้. ต่ั�งไว้เป็็นรุายัจ่ายัด้านบุค์ลากรุ 
ทั�งเงน่เดือน ค์า่จา้ง และค์า่ต่อบแทน 21,112 ลา้น
บาท และงบแฝงด้านบุค์ลากรุ

แผนภูม่ที� 2
งบป็รุะม้าณ กทม้. ป็ี 2565

ที่่�มา กรุุงเทพม้หานค์รุ เอกส่ารุงบป็รุะม้าณฉบับที� 1 งบป็รุะม้าณโดยัส่ังเขป็ ป็รุะจำาป็ีงบป็รุะม้าณ พ.ศ. 2565

เช่น เง่นบำเหน็จบำนาญ และเง่นช่วยัข้ารุาชการุ
และลูกจ้าง ที�ซ้่อนอยัู่ ในงบกลางอีก 7,275          
ล้านบาท ยั่�ง กทม้.  ม้ีบุค์ลากรุภายัใต่้ส่ังกัดม้าก 
งบส่่วนนี�ก็ยั่�งพอกพูน

 ที�ส่ำค์ัญค์ือ เง่นจำนวนอีก 25,018 ล้าน
บาทจากงบทั�งหม้ดที�ได้รุบัการุอุดหนนุจากรุฐับาล 
ยััง ถิู่กกำหนดให้ใช้ในนโยับายัที�ส่่วนกลางม้อบ
หม้ายั โดยัที� กทม้. ไม่้ส่าม้ารุถิ่ตั่ดส่น่ใจได้เอง อาท่ 
เงน่อดุหนนุการุศ้กษา อาหารุกลางวนั นม้โรุงเรีุยัน 
และเบี�ยัผูู้้สู่งอายัุ รุวม้ถิ่้งงานก่อส่รุ้างต่่างๆ รุวม้ 
20,635 ล้านบาท รุวม้กับงบกลางที�ต่ั�งเผู้ื�อส่ำหรุบั
ค่์าใช้จ่ายัในงานฝากจากรุฐับาลอกี 4,383 ล้านบาท
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 นอกจากไม่้ม้ีอ่ส่รุะจัดการุงบอย่ัางเต็่ม้ที�
แล้ว กทม้. ยัังต้่องเจอกับงบผูู้กพันข้าม้ปี็ ที�ใช้ไป็
กับการุก่อส่รุ้างโค์รุงส่รุ้างพื�นฐานอย่ัางรุะบบ 
รุะบายัน�ำ ถิ่นน อโุม้งค์์ และค่์าฝังกลบขยัะ ม้ลูค่์า
รุวม้ 15,458 ล้านบาท ในปี็งบป็รุะม้าณ 2565 (ก่อน
ที�ตั่วเลขงบผูู้กพนัจะข้�นเป็็น 29,211 ล้านบาท ใน
ปี็งบป็รุะม้าณ 2566) นอกจากนี� กทม้. ต้่องจ่ายัคื์น
เง่นส่ะส่ม้ที�เบ่กไป็ก่อนหน้า 6,002 ล้านบาท และ
ต่ั�งงบกลางเพื�อจ่ายัเงน่ส่ำรุองอกี 1,500 ล้านบาท

 ดังนั�น งบป็รุะม้าณที�ใช้ได้จรุ่งจะเหลืออยัู่
เพียัง 23,249 ล้านบาท ในป็ีงบป็รุะม้าณ 2565 
เนื�องจากหลายัส่่วนถูิ่กล็อกไว้ล่วงหน้าแล้ว          
งบป็รุะม้าณที�ใช้ได้จรุ่งอย่ัางจำกัดจำเขี�ยันี�จ้งเป็็น
โจทย์ัทา้ทายัส่ำหรัุบผูู้้วา่ฯ ค์นต่อ่ไป็ว่า จะส่าม้ารุถิ่
ป็ลดล็อกข้อจำกัดด้านงบป็รุะม้าณนี�ได้หรืุอไม่้ 
อย่ัางไรุ เพื�อให้ส่าม้ารุถิ่ลงทุนพล่กโฉม้กรุุงเทพฯ 
ดังที�หาเส่ียังไว้ได้จรุ่ง

จัดบร่การสาธารณะอย่างไร 
เม่�อไม่มีอำานาจเต็มม่อ?

 การุจัดการุบรุ่การุส่าธิารุณะเป็็นป็รุะเด็น
นโยับายัส่ำค์ัญที�ผูู้้ท้าช่งต่ำแหน่งผูู้้ว่าฯ เกือบทุก
ค์นต่่างไม่้พลาดที�จะเส่นอตั่วเข้าแก้ไขและพัฒนา
ค์ณุภาพบรุ่การุส่าธิารุณะเหลา่นี�เพื�อค์นกรุุงเทพฯ 
ทั�งเรุื�องพื�นฐานอย่ัางการุป็รัุบป็รุุงถิ่นน จดัรุะเบียับ
ทางเท้า ค์ูค์ลอง ไป็จนถิ่้งการุเชื�อม้โยังรุะบบเด่น
ทางขนส่่งม้วลชนทั�งหม้ด

 หากว่ากันต่าม้ต่รุง นโยับายัเหล่านี�ไม่้ใช่
เรืุ�องใหม่้ ไม่้ว่าการุเลือกต่ั�งผูู้้ว่าฯ เวียันม้ากี�ค์รัุ�ง 
นโยับายัหาเส่ยีังเพื�อแก้ปั็ญหาเรุื�อรุงัของ กทม้. อย่ัาง
รุถิ่ต่่ด น�ำท่วม้ ทางเท้าไม่้เรีุยับ หรืุอขนส่่งม้วลชนไม่้
ค์รุอบค์ลมุ้ทกุพื�นที� กย็ังัค์งป็รุากฏให้เห็นเป็็นป็รุะจำ 
ส่าเหตุ่ส่่วนหน้�งม้าจากการุที� กทม้. ไม่้ม้ีอำนาจ
จดัการุเหนอืพื�นที�อย่ัางเต็่ม้กำลงั ซ้�ำยังัต้่องแบ่งพื�นที�
ดูแลกับ ‘เจ้าภาพ’ หลายัรุายั ทำให้การุจัดบรุ่การุ
ส่าธิารุณะอย่ัางมี้ป็รุะส่ท่ธ่ิภาพเป็็นไป็ได้ยัากข้�น

ต่วัอย่ัางที�เหน็ไดชั้ดคื์อ อำนาจในการุจดัการุรุะบบ
ขนส่่งม้วลชน ป็ัจจุบัน กทม้. ม้ีอำนาจดูแลแค์่ 3 
ป็รุะเภท ได้แก่ รุถิ่ไฟฟ้า BTS (เฉพาะส่ายัส่ีเขียัว) 
รุถิ่โดยัส่ารุด่วนพเ่ศษ (BRT) และเรืุอโดยัส่ารุค์ลอง
ภาษีเจรุ่ญ   

ส่ายัไฟที�ไม้่เป็็นรุะเบียับเหล่านี�ส่าม้ารุถิ่พบได้ทั�วไป็ใน
กรุุงเทพฯ ม้ีส่ายัหลายัป็รุะเภทป็ะป็นกันและม้ีเจ้าภาพหลายั
ฝ่ายั ทั�งการุไฟฟ้า กส่ทช. และกทม้.

ที่่�มา: Properea
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แผนภูม่ที� 3
หน่วยังานเจ้าภาพของขนส่่งม้วลชนรุูป็แบบต่่างๆ ในกรุุงเทพฯ

ที่่�มา รุวบรุวม้โดยั 101 PUB

 ในขณะที�ขนส่่งม้วลชนอื�นๆ ม้ีหน่วยังาน
เฉพาะเป็็นผูู้้รุับผู้่ดชอบทั�งส่่�น (แผู้นภูม้่ที� 3) ไม้่ว่า
จะเป็็น ‘รุถิ่เม้ล์ ’ ขนส่่งม้วลชนหลักของค์น
กรุุงเทพฯ ที�ดูแลโดยัองค์์การุขนส่่งม้วลชน
กรุุงเทพฯ (ขส่ม้ก.) ส่ังกัดกรุะทรุวงค์ม้นาค์ม้ ส่่วน
การุจัดการุส่ายัรุถิ่เม้ล์ก็เป็็นหน้าที�ของกรุม้การุ
ขนส่่งทางบก จ้งกลายัเป็็นว่าหน้าที�ของ กทม้. 
เหลือเพียังการุป็รัุบป็รุุงและต่่ดต่ั�งป็้ายัรุถิ่เม้ล์ใหม่้ 
ส่่วนเรุื�องใหญ่ๆ อยั่างส่ภาพรุถิ่เม้ล์ที�ทรุุดโทรุม้ 
จำนวนรุถิ่ และเส้่นทางการุเด่นรุถิ่ที�ต่กหล่น        
ในหลายัพื�นที� กทม้. ก็ไม้่ส่าม้ารุถิ่ทำอะไรุได้ม้าก
นักเพรุาะไม้่ม้ีอำนาจเพียังพอ

 หาก กทม้. ต่้องการุเด่นรุถิ่ที� ขส่ม้ก. ถิ่ือ
ใบอนุญาต่แต่่ไม่้ว่�งหรุือว่�งไม้่เพียังพอ ก็จะต่้องไป็
ขอส่ัม้ป็ทานรุ่วม้ว่�ง และหากต่้องการุเปิ็ดรุถิ่เม้ล์
เส่้นใหม้่ของต่ัวเองก็จะต่้องขอใบอนุญาต่จากกรุม้
การุขนส่่งทางบก

 ค์วาม้ย้ัอนแย้ังอีกป็รุะการุหน้�งคื์อ แม้้ 
กทม้. จะรัุบผู้ด่ชอบการุใหบ้รุ่การุเรุอืโดยัส่ารุค์ลอง
ภาษีเจรุ่ญ แต่่การุบรุ่หารุรุะบบขนส่่งทางน�ำที�
เหลอื ทั�งเรุอืดว่นเจา้พรุะยัา เรืุอโดยัส่ารุค์ลองแส่น
แส่บ เรุือข้าม้ฟาก ต่ลอดจนโป็๊ะเทียับเรุือ กลับอยัู่
ในค์วาม้ดูแลของกรุม้เจ้าท่า ภายัใต่้กรุะทรุวง
ค์ม้นาค์ม้ ซ้้�งเป็็นผู้ลพวงจากค์วาม้ล้ม้เหลวของการุ
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ถิ่่ายัโอนภารุก่จของรุาชการุม้าให้ กทม้. ต่าม้
แผู้นการุกรุะจายัอำนาจให้แก่องค์ก์รุป็กค์รุองส่ว่น
ท้องถิ่่�น3 ที�เรุ่�ม้ต่ั�งแต่่ปี็ 2542 แต่่กรุะทั�งปั็จจุบันก็

ยัังไม้่ส่ำเรุ็จเส่รุ็จส่่�น

 อีกหน้�งเรืุ�องใหญ่ใกล้ตั่วค์นกรุุงเทพฯ ค์ือ
การุจัดรุะเบียับถิ่นน ทางเท้า และค์ลอง ที� กทม้. 
เป็็นผูู้้รุับผู้่ดชอบรุวม้รุะยัะทางกว่า 6,500 กม้. ซ้้�ง
เป็็นเรืุ�องที�ป็รุะชาชนเรีุยักรุ้องกันม้ายัาวนานและ
เส่ียังดังหนาหูข้�นเรืุ�อยัๆ ลำพังการุรัุบผู่้ดชอบ   

งานบำรุุงรุกัษา ซ้อ่ม้แซ้ม้ และจดัการุขยัะบนถิ่นน
และค์ลองที�ม้ีผูู้้ ใ ช้บรุ่การุจำนวนม้หาศาลใน
กรุุงเทพฯ ก็เป็็นงานห่นที�ใช้ทรุัพยัากรุทั�งค์น      
งบป็รุะม้าณ และเวลาม้ากอยู่ัแล้ว แต่่การุจัด
รุะเบียับถิ่นน ทางเท้า อาจยัากย่ั�งกว่า เพรุาะบน
ถิ่นนและทางเด่นเส้่นหน้�งม้ี ‘ของ’ หลายัอยั่างที�
กดีขวางการุส่ญัจรุอยัา่งส่ะดวกป็ลอดภยััของผูู้ค้์น 
โดยัไม่้ได้อยัู่ในอำนาจการุบรุ่หารุของ กทม้. แต่่มี้
การุซ้้อนทับอำนาจของหลายัฝ่ายั (แผู้นภูม้่ที� 4)

แผนภูม่ที� 4
องค์์ป็รุะกอบบนถิ่นน ทางเท้า และหน่วยังานที�รุับผู้่ดชอบดูแล

ที่่�มา รุวบรุวม้โดยั 101 PUB
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 ในแผู้นภมู่้ที� 4 หากไลต่่ั�งแต่บ่นส่ดุค์อื เส่า
และส่ายัไฟที�พันรุุงรุังจนกลายัเป็็นภาพจำของ
กรุุงเทพฯ (และป็รุะเทศไทยั) ป็รุะกอบดว้ยั เส่าและ
ส่ายัไฟฟา้ของการุไฟฟ้านค์รุหลวง ส่ายัสื่�อส่ารุของ
ผูู้้ป็รุะกอบก่จการุโทรุค์ม้นาค์ม้ รุับผู้่ดชอบโดยั 
กส่ทช. และส่ายัส่ื�อส่ารุ CCTV ของ กทม้. ขยัับลง
ม้าด้านล่างจะเห็นว่า แม้้ กทม้.จะรุับผู่้ดชอบ       
ท่อรุะบายัน�ำ แต่่ท่อน�ำป็รุะป็าซ้้�งฝังอยัู่ข้างๆ นั�น
เป็็นการุดูแลของการุป็รุะป็านค์รุหลวง รุวม้ทั�ง
ส่่�งของส่ารุพัดบนทางเท้า อย่ัางป็้ายัรุถิ่เม้ล์            
ตู่้ไป็รุษณียั์ ป็้อม้ต่ำรุวจ หรุือป็้ายัโฆษณา ก็ล้วนม้ี
เจ้าภาพของต่ัวเองทั�งส่่�น ดังนั�น ภายัใต่้โค์รุงส่รุ้าง

อำนาจหน้าที�ป็ัจจุบัน การุแก้ป็ัญหาถิ่นนทางเท้า
จง้ไม่้จบที�การุป็รุะส่านงานภายัในหน่วยังาน กทม้. 
แต่่ยัังม้ีโจทยั์ยัากอยั่างการุป็รุะส่านค์วาม้รุ่วม้ม้ือ
กับเจ้าภาพหลากหลายัฝ่ายั

“ภายใต้โครงสร้างอำานาจหน้าท่�ปัจจุบััน 
การแก้ปัญหาถนนทางเท้าจึงไม่จบัท่�การ
ประสานงานภายในหน่วยงาน กทม. แต่
ยังม่โจทย์ยากอย่างการประสานความ
ร่วมมือกับัเจ้าภาพหลากหลายฝ่าย”

บร่หารงานอย่างไร ภายใต้ร่ม
เงามหาดไทยแล้ะครม.?

 แม้้ม้าจากการุเลือกต่ั�ง แต่่ผูู้้ว่าฯ กทม้.        
ม้ีส่ายับังค์ับบัญชาที�ข้�นต่รุงกับรุัฐม้นต่รุีว่าการุ
กรุะทรุวงม้หาดไทยั ที�ส่ำคั์ญคื์อ อำนาจการุตั่ดส่่น
ใจขั�นส่ดุท้ายัในหลายัเรืุ�องที�เกี�ยัวกับ กทม้. โดยัต่รุง 
ยังัถูิ่กผูู้กขาดไว้ที�ส่่วนกลางอย่ัางม้หาดไทยัและค์ณะ
รุฐัม้นต่รุ ี(ค์รุม้.) (แผู้นภมู่้ที� 5)

 เรืุ�องที� กทม้. ไม้ส่่าม้ารุถิ่ดำเนน่การุเองได้
หาก รุม้ว. ม้หาดไทยัไม่้เห็นชอบ ได้แก่ การุด้ง
บรุ่การุส่าธิารุณะจากส่่วนกลางม้าบรุ่หารุเอง       
จนทำให้เก่ดป็ัญหาการุบรุ่หารุแบบแยักส่่วน ขาด
เอกภาพดังที�ได้กล่าวไป็ในข้อที�แล้ว การุก่อต่ั�ง 
หรุือถิ่ือหุ้นในบรุ่ษัทที�ทำก่จการุส่าธิารุณูป็โภค์          
การุม้อบก่จการุในอำนาจ กทม้.  

ให้เอกชนดำเน่นการุแทน ไป็จนถิ่้งการุออกข้อ
กำหนดเพื�อใชบ้งัค์บัในกรุณทีี�ไม้ม่้สี่ภา กทม้. หรุอื
ในกรุณีฉุกเฉ่นที�ไม้่ส่าม้ารุถิ่เรุียักป็รุะชุม้ได้4 

ทั�งหม้ดนี�ต่้องได้รัุบไฟเขียัวจากม้หาดไทยัก่อน
เท่านั�นผูู้้ว่าฯ จ้งจะทำงานต่่อได้

 ยั่�งไป็กว่านั�น การุออกพันธิบัต่รุท้องถิ่่�นที�
ม้ีเป็้าหม้ายัเพื�อรุะดม้ทุน หารุายัได้เพ่�ม้เต่่ม้ของ 
กทม้. เอง และการุจัดทำผู้ังเม้ืองเฉพาะรุะดับยั่าน 
เพื�อพัฒนาเม้อืงต่าม้ลักษณะเฉพาะของพื�นที� อาท ่
การุคุ์ม้ทัศนียัภาพรุะดบัยัา่นอย่ัางที�เห็นในโต่เกียัว
หรุือป็ารีุส่ ถิู่กกำหนดไว้ในกฎหม้ายัว่าต่้องผู้่าน
ค์วาม้เห็นชอบจาก ค์รุม้. กอ่นจง้จะส่าม้ารุถิ่ทำได้5
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แผนภูม่ที� 5
อำานาจการุอนุม้ัต่่และส่ั�งการุในเรุื�องที�เกี�ยัวกับกรุุงเทพฯ ของม้หาดไทยัและ ค์รุม้.

ที่่�มา พ.รุ.บ. รุะเบียับบรุ่หารุรุาชการุกรุุงเทพฯ แก้ไข พ.ศ. 2562; พ.รุ.บ. กำหนดแผู้นและขั�นต่อนการุกรุะจายัอำนาจให้แก่องค์์กรุ
ป็กค์รุองส่่วนท้องถิ่่�น; พ.รุ.บ. ผู้ังเม้ือง พ.ศ. 2562

 รุม้ว. ม้หาดไทยัยัังมี้อำนาจสั่�งยัับยัั�งการุ 
กรุะทำของผูู้้ว่าฯ หากเห็นว่าเป็็นการุกรุะทำที�ขัด
ต่่อกฎหม้ายั ม้ต่่ ค์รุม้. หรุือทำให้เก่ดผู้ลเส่ียั        
ต่่อ กทม้. โดยัไม้่ต่้องนำเรืุ�องเข้ากรุะบวนการุ
ยัุต่่ธิรุรุม้ดังว่ถิ่ีป็ฏ่บัต่่ของป็รุะเทศอื�น

 อำนาจของม้หาดไทยัยั่�งกว้างขวางม้าก
ข้�นอีก เด่ม้ที อำนาจการุถิ่่วงดุลต่รุวจส่อบการุ
บรุ่หารุกรุุงเทพฯ อยัู่ที�ป็รุะธิานส่ภา กทม้. ซ้้�งม้า
จากการุเลอืกตั่�งของ ส่.ก. และป็รุะชาชน โดยั รุม้ว. 
ม้หาดไทยัมี้บทบาทกำกับดูแลเท่านั�น แต่่การุ

แก้ไข พ.รุ.บ. รุะเบียับบรุ่หารุรุาชการุกรุุงเทพฯ 
ในป็ี 2562 ได้เพ่�ม้อำนาจม้หาดไทยั

 ในการุยับุส่ภา กทม้. หากผูู้ว่้าฯ กทม้. และ
ส่ภา กทม้. ขดัแย้ังกนัจนส่รุ้างค์วาม้เส่ยีัหายัให้แก่ 
กทม้. รุวม้ทั�งม้ีอำนาจเต่็ม้ในการุส่อบส่วน ต่รุวจ
ส่อบค์ณุส่ม้บตั่ ่วน่จ่ฉยัั และส่ั�งป็ลดทั�ง ส่.ก. และผูู้้
ว่าฯ ได้เอง หากม้ ี‘ข้อส่งส่ยัั’ ในค์ณุส่ม้บตั่ห่รืุอพบ
ว่าม้ผีู้ลป็รุะโยัชน์ทบัซ้้อนกบัเอกชน โดยัที�ไม่้จำเป็็น
ต้่องมี้กรุณีป็รุากฏดังที�เค์ยัรุะบุไว้ใน พ.รุ.บ.ฯ    
ฉบับเดม่้6
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 แม้้ผูู้้ว่าฯ กทม้. จะบรุ่หารุงานได้เก่งกาจ
ม้ากแค์ไ่หน แต่ห่ากโค์รุงส่รุา้งอำนาจและกฎหม้ายั
ยัังเป็ิดช่องให้รัุฐบาลส่่วนกลางม้ีอ่ทธิ่พลและ
อำนาจล้วงลูกการุต่ัดส่่นใจเรืุ�องส่ำค์ัญที�ผูู้้ว่าฯ 
กทม้. ค์วรุทำได้เองอยู่ัเช่นนี� เรุาก็ไม้่อาจแน่ใจได้
นกัวา่ผูู้ว้า่ฯ กทม้. จะส่าม้ารุถิ่เด่นหนา้เป็ลี�ยันแป็ลง
เม้ืองหลวงแห่งนี�ได้ม้ากน้อยัเพียังใด

อนุพงษ์ เผู้่าจ่นดา รุัฐม้นต่รุีว่าการุกรุะทรุวงม้หาดไทยั (พ.ศ. 
2557-ป็ัจจุบัน) ม้ีอำนาจกำกับดูแลการุบรุ่หารุงานของผูู้้ว่าฯ 
กทม้. รุวม้ถิ่้งส่าม้ารุถิ่ส่ั�งยัับยัั�งนโยับายั ต่รุวจส่อบค์ุณส่ม้บัต่่ 
และส่ั�งป็ลดผูู้้ว่าฯ ได้

ที่่�มา: โพส่ต์่ทเูดยั์

ทางออกระยะยาวไม่ใช้่        
หาผู้ว่าที�ประสานงานเก่ง 
แต่ต้องล้ดอำานาจส่วนกล้าง 
เพิ่�มอำานาจบร่หารท้องถิ่่�น

 นอกเหนือจากขอ้จำกัดทั�ง 3 ขอ้ที�กลา่วม้า 
ยัังม้ีโจทยั์อีกส่ารุพัดเรุื�องที�ผูู้้ว่าฯ กทม้. ต่้องรุับม้ือ 
ไม้่ว่าจะเป็็น การุรัุบฟังเสี่ยังและสื่�อส่ารุป็รุะชาชน
ในเขต่อยั่างลงล้กจะเก่ดข้�นอยั่างไรุ ในส่ภาวะที�
ขาดส่ภาเขต่และส่ม้าชก่ส่ภาเขต่ (ส่.ข.) อนัเป็็นผู้ล
จากการุการุสั่�งงดเลือกต่ั�ง ส่.ข. ไป็อยั่างไม้่ม้ี
กำหนดโดยั ค์ส่ช.7 จากเด่ม้ที� ส่.ข รุับหน้าที�เป็็น
ขอ้ต่อ่ส่ำค์ญัที�ส่ะทอ้นค์วาม้ต่อ้งการุของป็รุะชาชน
ในเขต่ไป็สู่่ส่ภา กทม้. และส่ำนักงานเขต่

 หรุอืโจทย์ัอีกข้อหน้�งค์อื การุทำงานภายัใต้่
แผู้นพัฒนากรุุงเทพฯ และยัุทธิศาส่ต่ร์ุชาต่่ 20 ป็ี   

ซ้้�งล่าสุ่ดแผู้นพัฒนาเมื้องรุะยัะ 20 ป็ี ต่ั�งแต่่ป็ี 
2561-2580 ได้ถิู่กกำหนดไว้แล้ว ผูู้้ว่าฯ กทม้. จะ
ส่รุ้างส่ม้ดุลรุะหว่างแผู้นแม้่บทเหล่านี�ที�ป็รุะกอบ
จากค์วาม้เห็นของข้ารุาชการุ นโยับายัที�ต่นหา
เส่ียังไว้ และการุม้ีส่่วนรุ่วม้ของป็รุะชาชนอยั่างไรุ

 แน่นอนว่า ข้อจำกัดเหล่านี�ไม่้ใช่ข้ออ้างให้ผูู้้
ว่าฯ กทม้. ปั็ดค์วาม้รุับผู้่ดชอบเพียังบอกว่าต่น  
‘ไม่้ม้อีำนาจม้ากพอ’ แต่่ต้่องผู้ลกัดนัการุแก้ปั็ญหา
โค์รุงส่รุ้างอำนาจบรุ่หารุของกรุงุเทพฯ ลดอำนาจใน
ม้ือรัุฐบาลและส่่วนกลางลง ทวงคื์นอำนาจบรุ่หารุ
ของท้องถิ่่�นกลบัม้า และทลายัข้อจำกัดเหล่านี�
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 ผูู้ว้า่ฯ กทม้. ในอนาค์ต่จง้ไม่้ค์วรุเป็็นเพียัง
ค์นที�ป็รุะส่านงานรุะหว่างฝา่ยัต่า่งๆ ได้ด ีแต่ค่์วรุมี้
อำนาจต่ัดส่่นใจ บรุ่หารุและพัฒนาเม้ืองได้ด้วยั
ต่นเองอย่ัางแท้จรุ่ง หากวันนี�เรุายัังไม่้ส่าม้ารุถิ่
ป็ฏ่รุูป็โค์รุงส่รุ้างการุบรุ่หารุและกฎรุะเบียับต่่างๆ 
ได้ ค์วาม้ฝันที�จะเห็นกรุุงเทพฯ เป็็นเม้ืองที�รุถิ่ 
ไม้่ต่่ด ทางเท้าเรุียับ ขนส่่งม้วลชนทันส่มั้ยัและ
ค์รุอบค์ลุม้ ก็ค์งเป็็นเพียังค์วาม้ฝันต่่อไป็

ผู้ว่จัยหล้ัก
เจณิตตา จันที่วงษา

ติดต่อ
jenitta.jun@gmail.com 
contact.101pub@gmail.com

นกัวจ่ยัันโยับายัส่าธิารุณะ 101 PUB ชอบค์ด่ อา่น 
เขียัน และแลกเป็ลี�ยันกับผูู้้ค์นในเรืุ�องการุเม้ือง 
ส่่ทธิ่ม้นุษยัชน และค์วาม้ยุัต่่ธิรุรุม้ทางสั่งค์ม้ เชื�อ
วา่นโยับายัส่าธิารุณะเป็็นเรืุ�องของทกุค์นและส่รุา้ง
การุเป็ลี�ยันแป็ลงในส่ังค์ม้ได้

ชัชชาต่่ ส่่ทธ่ิพันธิุ์ ผูู้้ชนะการุเลือกต่ั�งที�ผู้่านม้าและเป็็นผูู้้ว่าฯ 
กทม้. ค์นที� 17 

ที่่�มา: The101.world
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