สรุปผลงานของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิ จารณาเปิ ดเผยรายงานการประชุมลับ
(ตัง้ แต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558)
--------------------------สภากรุงเทพมหานครได้ตงั ้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิ ดเผย
รายงาน
การประชุมลับ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครครัง้ แรก เมือ่ วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ดังนี้
๑. เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเฟื่ องฟ้ า เทียนประภาสิทธิ ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงพร รุจเิ รข
กรรมการ
๔. นางสุกญ
ั ญา
สุวฒ
ั นวงศ์
กรรมการ
5. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิ ดเผยรายงานการประชุม
ลับ
ครัง้ ที่ 34/2558 เมือ่ วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ ได้ขอลาออกจากตาแหน่งประธาน
กรรมการ ทีป่ ระชุมมีมติเลือกกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตาแหน่งต่าง ๆ ใหม่ ดังนี้
๑. นางสาวเฟื่ องฟ้ า เทียนประภาสิทธิ ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดวงพร รุจเิ รข
รองประธานกรรมการ
3. นางสุกญ
ั ญา
สุวฒ
ั นวงศ์
กรรมการ
4. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
5. เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
ต่อมานางสุกญ
ั ญา สุวฒ
ั นวงศ์ ได้ขอลาออก ทาให้ตาแหน่งในคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมและพิจารณาเปิ ดเผยรายงานการประชุมลับว่างลง ดังนัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 3) ประจาปี พุทธศักราช 2558 เมือ่ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2558 ทีป่ ระชุม
จึงได้มมี ติตงั ้ นายธวัชชัย ฟั กอังกูร เป็ นกรรมการแทนในตาแหน่งทีว่ า่ ง
ผูช้ ่วยเลขานุการ
1. นางเพ็ญจันทร์

เจียมกรกต

2. นางสาวนงนุช

โมกขพันธ์

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
นักจัดการงานทัวไปช
่ านาญการ
กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ
สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

-๒คณะกรรมการฯ ได้ตงั ้ คณะอนุ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
เพื่อดาเนินการจัดทาและตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุ มสภากรุงเทพมหานครทัง้ ก่อ น
นาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาและหลังจากคณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาและลงมติให้มกี ารแก้ไขแล้ว
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และ 14 มกราคม 2558 จานวน 1 คณะ ประกอบด้วยอนุ กรรมการ จานวน 10
คน ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
7.
8.
๙.

นายอัครวัฒน์
นางอรสา
นางสาวองุน่
นางชนิศฏ์สรฐ์
นางเพ็ญจันทร์
นางสาวนันทนา
นายชนพล
นางสาวนงนุช
นางสาวระภี
ภรณ์
10. นายรังษี

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
คเชนทร์
เชาวน์ชลากร
สืบสังข์
เจียมกรกต
ผ่องเภสัช
ศรีรตั นพัฒน์
โมกขพันธ์
ชูทรัพย์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่ นึ่ง
รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่ อง
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

เมืองเกษม

อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ต่อมาเมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการฯ ได้ปรับเปลีย่ นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ใหม่ ประกอบด้วย
๑. เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายอัครวัฒน์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่ นึ่ง
๓. นางอรสา
คเชนทร์
รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่ อง
๔. นางสาวองุน่
เชาวน์ชลากร
อนุกรรมการ
๕. นางชนิศฏ์สรฐ์
สืบสังข์
อนุกรรมการ
๖. นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต
อนุกรรมการ
7. นางสาวนันทนา ผ่องเภสัช
อนุกรรมการ
8. นางสาวนงนุช โมกขพันธ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวระภี
ชูทรัพย์
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ภรณ์
10. นายรังษี
เมืองเกษม
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผลการดาเนิ นงาน
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครที่คณะกรรมการฯ ได้ดาเนิ นการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

-๓ตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครังที
้ ่ 1 - 5)
ประจาปี พุทธศักราช 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครังที
้ ่ 1) เมือ่ วันพุธที่ 7 มกราคม ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครครัง้ แรก และรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี พุทธศักราช 2557
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม

2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 13 คน โดยกาหนดเวลาแปร
ญัตติ
ภายใน 3 วัน
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
3.1 ญัตติของนายคำรณ โกมลศุภกิจ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของกรุงเทพมหานคร
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 15 วัน
3.2 ญัตติของนายพรเทพ ศิรวิ นารังสรรค์ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการด้านการ
สาธารณสุข
เพือ่ พัฒนากรุงเทพมหานครให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครังที
้ ่ 2) เมือ่ วันพุธที่ 14 มกราคม ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 2) ประจาปี
พุทธศักราช 2557
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม

-๔-

2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและ
น้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 17 คน โดยกาหนดเวลาแปรญัตติ
ภายใน 5 วัน
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล และนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเคร่งครัด
เกี่ยวกับการอนุญาตการก่อสร้างอาคารใหญ่ในพื้นทีซ่ อยแคบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ กรณีโรงแรม
ดิ เอทัส บางกอก ในซอยร่วมฤดี
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไป
4. กระทูถ้ าม
4.1 กระทูถ้ ามสดของนายพรชัย เทพปั ญญา เรือ่ ง ขอทราบความคืบหน้าการติดตัง้ และปรับปรุง
กล้องวงจรปิ ด CCTV ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้ า่ ฯ (นายอมร กิจเชวงกุล) เป็ นผูต้ อบกระทู้
4.2 กระทูถ้ ามสดของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรือ่ ง ขอทราบแนวทางการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้ า่ ฯ (พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) เป็ นผูต้ อบกระทู้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครังที
้ ่ 3) เมือ่ วันพุธที่ 21 มกราคม ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 3) และ (ครัง้ ที่
4)ประจาปี พทุ ธศักราช 2557
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
2.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
- ทีป่ ระชุมมีมติให้ประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัตฯิ
2.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และ
การให้รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผู้ทำคุณประโยชน์ และ

-๕อาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 11 คน โดยกาหนดเวลาแปร
ญัตติ
ภายใน 3 วัน
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
3.1 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
3.2 ญัตติของนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งเพิม่ ประสิทธิภาพการแปร
สภาพ
ขยะมูลฝอยให้มมี ลู ค่า
- ทีป่ ระชุมมีมติตงั ้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาญัตติเรือ่ งนี้ ก่อนให้ความเห็นชอบ จานวน 15
คน
โดยกาหนดเวลาในการศึกษาภายใน 90 วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครังที
้ ่ 4) เมือ่ วันพุธที่ 28 มกราคม ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 5) ประจาปี
พุทธศักราช 2557
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
2. ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง เงินสมนาคุณกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ ฉพาะกิจในการตรวจ
และประเมินผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 11 คน โดยกาหนดเวลาแปรญัตติ
ภายใน 3 วัน

3. ญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครดาเนินกิจการนอกเขตกรุงเทพมหานคร โครงการ
ปรับปรุง ฟื้ นฟูภูมทิ ศั น์ถนนอุทยาน
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
4. ญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครเพือ่ จ่ายบาเหน็จบานาญ
ให้แก่

-๖ข้าราชการบานาญกรุงเทพมหานคร จานวน 1,600,000,000.- บาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน)
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (ครังที
้ ่ 5) เมือ่ วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
1. ญัตติของเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการเตรียมความพร้อม
รับผลกระทบคาตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีรถและเรือดับเพลิง
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไป
2. ญัตติของนายเชนทร์ วิพฒ
ั น์บวรวงศ์ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการโครงการก่อสร้าง
อาคาร
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงให้เสร็จสมบูรณ์และสามารถเข้าใช้งานได้
โดยเร็ว
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
3. รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสามัญ ประจาสภากรุงเทพมหานคร
3.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิ ดเผยรายงานการประชุมลับ
3.2 คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
3.3 คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
3.4 คณะกรรมการการสาธารณสุข
3.5 คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม
3.6 คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ
3.7 คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
3.8 คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
3.9 คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
3.10 คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน้า
3.11 คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬา
- ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการสามัญทัง้ 11 คณะ
4. กระทูถ้ าม
กระทูถ้ ามสดของนายสุทธิชยั ทรรศนสฤษดิ ์ เรือ่ ง ขอทราบแนวทางการดาเนินการกรณีหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาดาเนินการในพืน้ ทีข่ องกรุงเทพมหานคร
- รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล สาเภาพล) เป็ นผูต้ อบกระทู้

-๗รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 1 - 5)
ประจาปี พุทธศักราช 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 1) เมือ่ วันพุธที่ 1 เมษายน ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี
พุทธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
2.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชู
เกียรติ
และการให้รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผูท้ าคุณประโยชน์
และ อาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระทีส่ องและวาระทีส่ าม
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายงานที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ ยกเว้น ข้อ 4 วรรค 3 ให้ตัด
ข้อความว่า “ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกบั กรุงเทพมหานคร” และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติฯ
2.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับเบี้ยประชุม
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 11 คน โดยกาหนดเวลาแปร
ญัตติ
ภายใน 3 วัน
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล และนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเคร่งครัด
เกี่ยวกับการอนุญาตการก่อสร้างอาคารใหญ่ในพื้นที่ซอยแคบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ
กรณีโรงแรมดิ เอทัส บางกอก ในซอยร่วมฤดี
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
4. กระทูถ้ าม
4.1 กระทูถ้ ามสดของนายชยาวุธ ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา เรือ่ ง ขอทราบการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ฝนตกหนัก
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้ นายอมร กิจเชวงกุล รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
เป็ นผูต้ อบกระทู้
4.2 กระทูถ้ ามสดของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรือ่ ง ขอทราบการดาเนินการติดตัง้ กล้อง
วงจรปิ ด CCTV บริเวณชุมชนรุ่งเรือง เขตราษฎร์บรู ณะ
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้นายอมร กิจเชวงกุล รองผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร

-๘เป็ นผูต้ อบกระทู้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 2) เมือ่ วันพุธที่ 8 เมษายน ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 2) ประจาปี
พุทธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง เงินสมนาคุณกรรมการผูท้ รงคุณวุฒเิ ฉพาะกิจในการตรวจและ
ประเมินผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัตฯิ
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
3.1 ญัตติของเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการเตรียมความ
พร้อม
รับผลกระทบคาตัดสินของอนุ ญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีรถและเรือดับเพลิง
- ทีป่ ระชุมมีมติตงั ้ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติฯ ก่อนให้ความเห็นชอบ จานวน 19
คน
โดยกาหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
3.2 ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครให้อยูใ่ นระดับมาตรฐาน
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
3.3 ญัตติของนายสุทธิชยั ทรรศนสฤษดิ ์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการ
พิจารณา
ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งเพิม่ ประสิทธิภาพ
การแปรสภาพขยะมูลฝอยให้มมี ลู ค่า ก่อนให้ความเห็นชอบ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 3) เมือ่ วันพุธที่ 22 เมษายน ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 3) ประจาปี
พุทธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. เรือ่ งทีเ่ สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพมหานครประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

-๙- ที่ประชุมรับทราบ
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
3.1 ญัตติของพลตรี สุทธิชยั วงษ์บุบผา และคณะ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงสะพาน
ทางเดิน
ชมธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียนให้มคี วามคงทนถาวร
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
3.2 ญัตติของพลตรี สุทธิชยั วงษ์บุบผา และคณะ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไป
4. กระทูถ้ าม
4.1 กระทูถ้ ามสดของนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เรือ่ ง ขอทราบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล สาเภา
พล)
เป็ นผู้ตอบกระทู้
4.2 กระทูถ้ ามสดของนายพรชัย เทพปั ญญา เรือ่ ง ขอทราบแนวทางการพิจารณาการคัดเลือก
ผูเ้ ข้ารับการอบรม หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4)
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชยั ผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็ นผูต้ อบกระทู้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 4) เมือ่ วันพุธที่ 29 เมษายน ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 4) และ (ครัง้ ที่ 5)
ประจาปี พทุ ธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
2.1 ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบารุงกรุงเทพมหานครสาหรับน้ามัน
เบนซินและ
น้ามันทีค่ ล้ายกัน น้ามันดีเซลและน้ามันทีค่ ล้ายกัน และก๊าซปิ โตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ.
....
ในวาระที่สองและวาระที่สาม
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัตฯิ
2.2 ญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเป็ น

- ๑๐ บาเหน็จดารงชีพ บาเหน็จบานาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการครูบานาญกรุงเทพมหานคร และ
ลูกจ้างประจาสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 922,000,000.- บาท
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีขอ้ สังเกตและเสนอแนะ ดังนี้
1. การขอยืมเงินสะสม ควรพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ม าใช้จ่ายก่อนเพื่อลด
ภาระ
เงินสะสมกรุงเทพมหานคร เช่น งบประมาณในโครงการตามนโยบายทีย่ งั ไม่ได้ดาเนินการ
หรือรายการทีย่ งั ไม่จาเป็ น
2. ควรกวดขันให้มกี ารชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครโดยเร็ว รวมทัง้ ไม่นาเงินอุดหนุ น
รัฐบาล
ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในรายการอื่นโดยไม่นามาชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร
3. ควรมีมาตรการดาเนินการกรณีรายการทีต่ อ้ งจ่ายจากเงินอุดหนุ นรัฐบาล แต่ยงั ไม่ได้รบั การ
จัดสรร
หรือได้รบั ล่าช้า เพือ่ ไม่ให้กรุงเทพมหานครต้องแก้ปัญหาโดยการขอยืมเงินสะสม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 5) เมือ่ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
1. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัต ติร่างข้อ บัญ ญัติก รุ งเทพมหานคร เรื่อ ง ค่ า ตอบแทนในส่ว นที่เกี่ย วกับ เบี้ย ประชุ ม กรรมการ
อนุกรรมการ เลขานุการ และผูช้ ว่ ยเลขานุการ พ.ศ. .... ในวาระทีส่ องและวาระทีส่ าม
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัตฯิ
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ญัตติของพลตรี สุทธิชยั วงษ์บุบผา และคณะ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมสนับสนุ นให้มี
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุข์ า้ วชุมชนเขตคลองสามวา
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
3. กระทูถ้ าม
กระทูถ้ ามของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรือ่ ง ขอทราบแนวทางการดาเนินการเกีย่ วกับผูบ้ ุกรุกคลองหลัก
ในกรุงเทพมหานคร
- รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล สาเภาพล) เป็ นผูต้ อบกระทู้
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 1 - 4)
ประจาปี พุทธศักราช 2558

- ๑๑ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 1) เมือ่ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 1) และ (ครัง้ ที่ 2)
ประจาปี พทุ ธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง เบีย้ ประชุมกรรมการ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 11 คน โดยกาหนดเวลาแปรญัตติ
ภายใน 3 วัน
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
3.1 ญัตติของเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ เรือ่ ง ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญ
พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบ
คา
ตัดสินของอนุ ญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีรถและเรือดับเพลิง ก่อนให้ความเห็นชอบ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน
3.2 ญัตติของเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ และนางสุกญ
ั ญา สุวฒ
ั นวงศ์ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครชะลอ
โครงการจัดหารถกูภ้ ยั ขนาดเล็ก ระยะที่ 2
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป
4. กระทูถ้ าม
กระทูถ้ ามสดของนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เรือ่ ง ขอทราบแนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
ตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายโยธา
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็ นผูต้ อบกระทู้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 2) เมือ่ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 3) ประจาปี
พุทธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม

- ๑๒ 2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติร่างข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ เปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. 9 ในท้องทีแ่ ขวงหนองบอน
แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 11 คน โดยกาหนดเวลาแปรญัตติ
ภายใน 5 วัน
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
3.1 ญัตติของนายชยาวุธ ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการก่อสร้างอาคาร
ใหม่
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริการดาเนินการต่อไป
3.2 ญัตติดว้ ยวาจาของนายชยาวุธ ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการ
วิสามัญศึกษาเร่งรัดการดาเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบัง และโรงพยาบาลอื่น
ๆ
สังกัดกรุงเทพมหานคร
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 11 คน โดยกาหนดระยะเวลา
ในการพิจารณา 60 วัน
3.3 ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ และนางสุกญ
ั ญา สุวฒ
ั นวงศ์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร
ตัง้ คณะกรรมการวิสามัญเพือ่ ศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้มี
ประสิทธิภาพ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 15 คน โดยกาหนดระยะเวลา
ในการพิจารณา 120 วัน
3.4 ญัต ติข องพลตรี โชติภ ณ จัน ทร์อ ยู่ และคณะ เรื่อ ง ขอให้ส ภากรุ ง เทพมหานคร
ตัง้ คณะกรรมการวิส ามัญ ศึก ษาเพื่ อ ตราข้อ บัง คับ ว่ า ด้ว ยจรรยาบรรณของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 15 คน โดยกาหนดระยะเวลา
ในการพิจารณา 90 วัน
3.5 ตัง้ ซ่อมคณะกรรมการสามัญ ประจาสภากรุงเทพมหานคร แทนในตาแหน่ งที่ว่าง จานวน 2
คณะ
2.5.1 คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
2.5.2 คณะกรรมการการท่องเทีย่ วและการกีฬา
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตัง้ นายกิตติ บุศยพลากร เป็ นกรรมการแทนในตาแหน่งทีว่ า่ งทัง้ 2 คณะ

- ๑๓ 4. กระทูถ้ าม
กระทูถ้ ามสดของเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ เรือ่ ง ขอทราบแนวทางและกรอบระยะเวลา
การดาเนินการเลื่อนและแต่งตัง้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญ
การพิเศษ และตาแหน่งประเภททัวไป
่ ระดับอาวุโส
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานคร เป็ นผูต้ อบกระทู้

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 3) เมือ่ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕8 และวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม
๒๕๕8 มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 4) ประจาปี
พุทธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
2.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบีย้ ประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ในวาระทีส่ องและวาระทีส่ าม
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ ให้ประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัตฯิ
2.2 ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยกาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายจานวน 70,424.84 ล้านบาท
ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จานวน 70,000 ล้านบาท
ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จานวน 424.84 ล้านบาท
- ทีป่ ระชุมมีการอภิปรายต่อเนื่อง 2 วัน แล้วมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ
จานวน 35 คน โดยกาหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 4) เมือ่ วันพุธที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕8 มีเรื่องทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ ที่ 5) ประจาปี
พุทธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ในวาระทีส่ องและวาระทีส่ าม
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ พร้อมข้อสังเกต และมีมติ
เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็ นข้อบัญญัตฯิ

- ๑๔ -

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 1 - 4)
ประจาปี พุทธศักราช 2558
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 1) เมือ่ วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 มีเรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 1) ประจาปี
พุทธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. กระทูถ้ าม
กระทู้ถ ามของนายไพฑูรย์ ขัมภรัต น์ เรื่อง ความคืบหน้ าของการสร้างโรงพยาบาล ในเขตดอนเมือง
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานครเป็ นผูต้ อบกระทู้
3. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินค่าครองชีพชัวคราวตามภาวะเศรษฐกิ
่
จแก่
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 11 คน โดยกาหนดเวลาแปรญัตติ
ภายใน 5 วัน
4. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
4.1 ญัตติของนายนิรนั ดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งเพิม่ ประสิทธิภาพการแปร
สภาพ
ขยะมูลฝอยให้มมี ลู ค่า (คณะกรรมการวิสามัญฯ ก่อนให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ)
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ และเห็นชอบกับญัตติ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหาร
ดาเนินการต่อไป
4.2 ตัง้ ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการสามัญประจาสภาทีว่ า่ งลง จานวน 4 คณะ
4.2.1 คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน้า
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตัง้ เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ เป็ นกรรมการ
4.2.2 คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตัง้ นายสมบูรณ์ ม่วงกล่า เป็ นกรรมการ
4.2.3 คณะกรรมการการสาธารณสุข
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ และตัง้ นายกิตติ บุศยพลากร เป็ นกรรมการ
4.2.4 คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ และตัง้ นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ เป็ นกรรมการ

- ๑๕ 4.3 ญัตติของพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรือ่ ง ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิส ามัญ
ศึก ษา
เร่ ง รัด การดาเนิ น การก่ อ สร้า งอาคารใหม่ โ รงพยาบาลลาดกระบัง และโรงพยาบาลอืน่ ๆ สังกัด
กรุงเทพมหานคร
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 60 วัน
4.4 ญัตติของนายคารณ โกมลศุภกิจ เรือ่ ง ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณา
ญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการเตรียมความพร้อมรับผลกระทบคาตัดสินของ
อนุ ญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรือดับเพลิง ก่อนให้ความเห็นชอบ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 30 วัน
4.5 ญัตติของพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรือ่ ง ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ
วิสามัญ
ศึกษาเพื่อตราข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน
4.6 ญัต ติข องนายพรเทพ ศิริว นารัง สรรค์ เรื่อ ง ขอให้ก รุ ง เทพมหานครเร่ ง จัด ทาแผน ให้ประชาชน
ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครได้รบั วัคซีนป้ องกันโรคคอตีบอย่างเร่งด่วน
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบฝ่ ายบริหารดาเนินการต่อไป
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครที่อยู่ระหว่างการดาเนิ นการตรวจ
ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดังนี้
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 2) เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ ที่ 2) ประจาปี
พุทธศักราช 2558
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุม
2. กระทูถ้ าม
2.1 กระทูถ้ ามสดของนายเชนทร์ วิพฒ
ั น์บวรวงศ์ เรือ่ ง นโยบายและแนวทางการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
บริเวณแหล่งท่องเทีย่ วกรุงเทพมหานคร
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้ า่ ฯ (นายจุมพล สาเภาพล) เป็ นผูต้ อบกระทู้
2.2 กระทูถ้ ามสดของนายพรชัย เทพปั ญญา เรือ่ ง ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิ ด
CCTV ในพืน้ ทีบ่ ริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2
- ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้ า่ ฯ (นายอมรกิจเชวงกุล) เป็ นผูต้ อบกระทู้

- ๑๖ -

3. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพือ่ ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีทางการศึกษา พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการ และตัง้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 11 คน โดยกาหนดเวลาแปรญัตติภายใน 5
วัน
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 3) เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
1. ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง ค่าตอบแทนแก่ขา้ ราชการกรุงเทพมหานครสามัญทีม่ เี งินเดือน
เต็มขัน้ ก่อนเข้าสูร่ ะบบจาแนกตาแหน่งใหม่ พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติไม่รบั หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตฯิ
2. ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
2.1 ญัตติของเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งดาเนินการเตรียมความพร้อม
รับผลกระทบคาตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีรถและเรือดับเพลิง
(คณะกรรมการวิสามัญฯ ก่อนให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา)
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาฯ และเห็นชอบกับญัตติ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการ
ต่อไป
2.2 ญัตติของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบและดาเนินการกับป้ าย
โฆษณา
ทีผ่ ดิ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
2.3 ตัง้ ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการสามัญประจาสภาทีว่ า่ งลง จานวน 2 คณะ
2.3.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิ ดเผยรายงานการประชุมลับ
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตัง้ นายธวัชชัย ฟั กอังกูร เป็ นกรรมการ
3.2.2 คณะกรรมการการสาธารณสุข
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบตัง้ นางสุกญ
ั ญา สุวฒ
ั น์วงศ์ เป็ นกรรมการ
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครัง้ ที่ 4) เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้

- ๑๗ 1. กระทูถ้ าม
กระทูถ้ ามสดของเรือโท วารินทร์ เดชเจริญ เรือ่ ง ขอทราบปั ญหาอุปสรรคและแนวทางดาเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย และแผนงานการบาบัดน้าเสียของกรุงเทพมหานคร
- รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท และนายจุมพล สาเภาพล) เป็ นผูต้ อบกระทู้
2 ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติรา่ งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง กาหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในพืน้ ทีบ่ างส่วนในท้องทีแ่ ขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
- ทีป่ ระชุมมีมติมอบให้คณะกรรมการการโยธาและผังเมืองพิจารณาก่อนรับหลักการ และกาหนดเวลาใน
การ
พิจารณาภายใน 60 วัน
3 ญัตติทเ่ี สนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
3.1 ญัตติของนายชยาวุธ ศิรยิ ทุ ธ์วฒ
ั นา เรือ่ ง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ คณะกรรมการวิสามัญศึกษา
แนวทางการบังคับใช้ขอ้ บัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัดน้าเสีย การ
บริหาร
ทรัพยากรน้าและการบาบัดน้าเสีย
- ทีป่ ระชุมเห็นชอบ และมีมติตงั ้ คณะกรรมการวิสามัญฯ จานวน 15 คน กาหนดเวลาในการ
พิจารณาภายใน 180 วัน
3.2 ญัตติของนายคารณ โกมลศุภกิจ เรื่อง ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญเพือ่
ศึกษา
การปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครให้มปี ระสิทธิภาพ
- ทีป่ ระชุมมีมติให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 90 วัน
3.3 กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญ วันเริม่ สมัยประชุมสามัญแต่ละสมัย และกาหนดวันประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร ประจาปี พทุ ธศักราช 2559
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสามัญจานวน 4 สมัย ดังนี้
สมัยทีห่ นึ่ง เริม่ ในวันที่ 1–30 มกราคม 2559
สมัยทีส่ อง เริม่ ในวันที่ 1–30 เมษายน 2559
สมัยทีส่ าม เริม่ ในวันที่ 1–30 กรกฎาคม 2559
สมัยทีส่ ่ี เริม่ ในวันที่ 1–30 ตุลาคม 2559
และกาหนดวัน เวลา ในการประชุมแต่ละสมัยทุกวัน พุธ เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป
3.3 ญัตติของนางสาวเฟื่ องฟ้ า เทียนประภาสิทธิ ์ เรือ่ ง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดหาแหล่งน้าสาหรับใช้
ในการดูแลต้นไม้ให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง เพือ่ ให้กรุงเทพมหานครเป็ นมหานครสีเขียว
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิ สามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1)

- ๑๘ ประจาปี พุทธศักราช 2558
สมัยประชุมวิ สามัญ สมัยที่ 1 (ครัง้ ที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 มีเรื่องทีผ่ ่านการพิจารณาโดยสรุป
ดังนี้
ญัตติทเ่ี สนอโดยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครเพือ่ จ่ายบาเหน็จบานาญให้แก่
ข้าราชการบานาญกรุงเทพมหานคร จานวน 2,100,000,000 บาท
- ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ เพือ่ มอบให้ฝ่ายบริหารดาเนินการต่อไป

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

