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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  ผูชวยดําเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 
 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยผูชวยดําเนินงานของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๙๗   แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตรา
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เ ร่ือง  ผูชวย
ดําเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  ผูชวยดําเนินงานของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  
ผูชวยดําเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๗  ใหสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนผูเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติตามขอ  ๕  และขอ  ๖  
เปนผูชวยดําเนินงาน  จํานวน  ๔  คน  ตามแบบที่กําหนดตอประธานสภากรุงเทพมหานครเพื่อแตงต้ัง” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อภิรักษ  โกษะโยธิน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้   คือ  เนื่องจากขณะนี้
กรุงเทพมหานครมีภารกิจเพิ่มขึ้นตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  โดยมีภารกิจท่ีไดรับโอนจากรัฐบาลแลว  จํานวน  ๓๐  ภารกิจ  ในดานสวัสดิการสังคม  
การศึกษา  การโยธา  การพัฒนาชุมชน  การระบายน้ํา  ฯลฯ  และภารกิจท่ีอยูระหวางดําเนินการถายโอนและ
อยูระหวางรอการประสานรวมจํานวน  ๘๕  ภารกิจ  การถายโอนภารกิจท่ีเกิดขึ้นแลวและที่จะเกิดขึ้นยอมทํา
ใหสภากรุงเทพมหานคร  และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตองเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการเพิ่มมากขึน้
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  อีกท้ัง  การดําเนินการตามภารกิจดังกลาวจําเปนตองใชความรู
ความสามารถเปนอยางสูง  ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  จึงเห็นสมควรใหปรับเพิ่มจํานวนผูชวยดําเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจาก   
๓  คน  เปน  ๔  คน  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
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