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กระทูถามที่ ๐๘๕/ร.
สภาผูแทนราษฎร
๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เรื่อง นโยบายการแบงเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร
กราบเรียน ประธานสภาผูแทนราษฎร
ขาพเจาขอตั้งกระทูถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดังตอไปนี้
ปจจุบัน จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครเพิ่ม ขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวงเวลา
ที่แรงงานจากชนบทอพยพเขามาหางานทําในกรุงเทพมหานคร กอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
และปญหาชุมชนแออัด ผลกระทบดังกลาวทําใหสํานักงานเขตพื้นที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร
มีไมเพียงพอตอการใหบริการประชาชนในดานตาง ๆ จึงขอเรียนถามวา
๑. รัฐบาลมีนโยบายขยายสํานักงานเขต เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการแกประชาชนในกรุงเทพมหานครไดอยางทั่วถึงหรือไม อยางไร
ขอทราบรายละเอียด
๒. รัฐบาลมีนโยบายที่จะดําเนิน การปรับโครงสรางของกรุงเทพมหานครและการบริหาร
จัดการในระดับตําบล (Sub District) หรือไม อยางไร หากยังไมมีนโยบายดังกลาว กรุงเทพมหานคร
มีแนวคิดในเรื่องนี้อยางไร ขอทราบรายละเอียด
ขอใหตอบในที่ประชุมสภา
ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง
วิชาญ มีนชัยนันท
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
กรุงเทพมหานคร
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คําตอบกระทูถามที่ ๐๘๕ ร.
ของ นายวิชาญ มีนชัยนันท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เรื่อง นโยบายการแบงเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร
ขาพเจา นายชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทูถาม
ของทานสมาชิกผูมีเกียรติ ดังนี้
คําถามที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายในการขยายสํานักงานเขต เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนประชากร
ที่เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการแกประชาชน ในกรุงเทพมหานครไดอยางทั่วถึง
หรือไม อยางไร
คําตอบ กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
๑. สภาพทั่วไป
กรุงเทพมหานคร ไดแบงพื้นที่การบริหารราชการกรุงเทพมหานครออกเปน ๕๐ เขต
โดยจํานวนเขตที่มี ณ วัน ที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
ใชบังคับมีจํานวน ๒๔ เขต และหลังจากนั้น กรุงเทพมหานครไดมีการจัดตั้งเขตขึ้นใหมอีก ๓ ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดเพิ่มเขตจํานวน ๑๒ เขต รวมเปน ๓๖ เขต
ครั้งที่ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดเพิ่มเขตจํานวน ๒ เขต รวมเปน ๓๘ เขต
ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ มีจํานวน ๑๒ เขต รวมเปน ๕๐ เขต
ซึ่งเปนจํานวนที่กรุงเทพมหานครมีอยูในปจจุบัน
สําหรับสถิติจํานวนประชากรรายเขต ณ เดือนมกราคม ๒๕๕๒ มีดังนี้
- เขตที่มีป ระชากรไม ถึง ๑๐๐,๐๐๐ คน มีจํานวน ๑๘ เขต ไดแ ก เขตพระนคร
เขตบางรัก เขตปทุ ม วั น เขตป อมปราบศัต รูพ าย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตสัม พั น ธวงศ
เขตพญาไท เขตบางกอกใหญ เขตหวยขวาง เขตคลองสาน เขตราษฎรบูรณะ เขตสาทร เขตราชเทวี
เขตวัฒนา เขตคันนายาว เขตสะพานสูง และเขตทวีวัฒนา
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- เขตที่มีประชากรเกิน ๑๐๐,๐๐๐ คน แตไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ คน มีจํานวน ๒๓ เขต
ไดแก เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตธนบุรี เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกนอย
เขตบางขุน เทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดิน แดง เขตบึงกุม เขตบางซื่อ
เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตสวนหลวง เขตลาดพราว เขตหลักสี่ เขตวังทองหลาง เขตบางนา
เขตทุงครุ และเขตบางบอน
- เขตที่มีประชากรตั้งแต ๑๕๐,๐๐๐ คน ขึ้นไป มีจํานวน ๙ เขต ไดแก เขตบางเขน
เขตบางกะป เขตจตุจักร เขตประเวศ เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตบางแค เขตสายไหม และ
เขตคลองสามวา
๒. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ตามความใน
มาตรา ๗ บัญญัติไววา “ใหแบงพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานครเปนเขตและแขวงตามพื้นที่เขต และ
แขวงที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขต ใหกระทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย
และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยกรุงเทพมหานครไดมีหลักเกณฑการพิจารณาการแบงพื้นที่เขตและตั้งเขตการปกครอง
ดังนี้
๑. ปริมาณงานของการใหบริการในแตละเขต ซึ่งควรมีสัดสวนใกลเคียงกัน
๒. จํานวนราษฎรในพื้นที่ ความหนาแนนของราษฎร รวมถึงการคาดการณจํานวนราษฎร
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
๓. ขนาดของพื้นที่
๔. กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขต การเติบโตของเมือง ความหนาแนนของการใชประโยชนที่ดิน
การกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
๓. ผลการดําเนินการ
กรุงเทพมหานครอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการแบงพื้นที่เขตของเขตบางแค ออกเปน
๒ เขตการปกครอง ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายละเอียดคําบรรยายแนวพื้นที่เขต
และแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
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คําถามที่ ๒ รัฐบาลมีนโยบายที่จะดําเนินการปรับโครงสรางของกรุงเทพมหานครและการบริหาร
จัดการในระดับตําบล (Sub - District) หรือไม อยางไร หากยังไมมีนโยบายดังกลาว กรุงเทพมหานคร
มีแนวคิดในเรื่องนี้อยางไร
คําตอบ กระทรวงมหาดไทย ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
๑. กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ การจัดระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๗ ไดบัญญัติไววา “ใหแบงพื้นที่การบริหารกรุงเทพมหานคร
ออกเปนเขตและแขวงเทานั้น ไมมีตําบล และหมูบาน
ปจจุบันกรุงเทพมหานครสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง จึงไมมีนโยบายในการจัดการ
บริหารระดับแขวง
๒. ผลการดําเนินการ
กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจ
แกประชาชนผูใชบริการ ประชาชนสามารถขอรับบริการจากกรุงเทพมหานครไดทุกสํานักงานเขต เชน
การชําระคาภาษี การทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนตน โดยไดดําเนินการแลว ดังนี้
๒.๑ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติขยายงานการบริการ
ภาครัฐสูประชาชน โดยจัดทํารถบริการเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ออกใหบริการดานทะเบียน
เชน จัดทําบัตรประชาชนทุกกรณี (ยกเวนกรณีบัตรหาย) บริการตรวจสอบ คัด และรับรองรายการ
ทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชนใหแกประชาชนในพื้นเขตตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร
พรอมทั้งไดขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนพิจารณาคัดเลือกสถานที่ในพื้นที่
ที่ตองการใหรถบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปเปดบริการโดยเปนสถานที่มีประชาชนจํานวนมาก
ไปรับบริการและสามารถจอดรถไดสะดวก
๒.๒ กรุงเทพมหานครไดดําเนินการเปดจุดบริการดวนมหานคร (Bangkok Express Service)
จํานวน ๕ แหง โดยกระจายไปยังจุดตาง ๆ ไดแก สถานีรถไฟฟาสยาม (ตั้งอยูในพื้นที่เขตปทุมวัน)
เปดใหบริการตั้งแตวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙ สถานีรถไฟฟาหมอชิต (ตั้งอยูในพื้นที่เขตจตุจักร)
เปดใหบริการตั้งแตวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สถานีรถไฟฟาพรอมพงษ (ตั้งอยูในพื้นที่เขตคลองเตย)
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เปดใหบริการตั้งแตวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๐ ศูนยการคาเสรีเซนเตอร (ตั้งอยูในพื้นที่เขตประเวศ)
เปดใหบริการตั้งแตวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ และสํานักงานปกครองและทะเบียน ชั้น ๕ (พื้น ที่
เขตพระนคร) เปดใหบริการตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๒.๓ กรุงเทพมหานครกําหนดเปดจุดบริการดวนมหานคร (Bangkok Express Service)
ในป ๒๕๕๒ อีก ๓ แหง ไดแก สถานีรถไฟฟาเจริญนคร (ตั้งอยูในพื้นที่เขตคลองสาน) อาคาร
สํานักงานสวน ๖๐ พรรษา ชุมชนรมเกลา ลาดกระบัง (ตั้งอยูในพื้นที่เขตลาดกระบัง) และศูนยการคา
แฟชั่นไอสแลนด (ตั้งอยูในพื้นที่เขตคันนายาว)
๒.๔ กรุงเทพมหานครไดปรับปรุงใหบริการของสํานักงานเขตจาก One Stop Service
เปน Bangkok Servic Center ในการนี้ กรุงเทพมหานครไดปรับปรุงสถานที่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
สะอาด และทันสมัย พรอมทั้งปรับปรุงระบบการทํางาน โดยลดขั้นตอนการรับบริการลดระยะเวลา
ในการรับบริการ และเปลี่ยนแปลงระบบการบริการใหมเพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ

