
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานคร 

 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี ่(ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัพุธที่ 5 ตุลาคม 
2559 ประกอบกับในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี่ (ครัง้ที่ 4) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่26 ตุลาคม 2559  ประกอบด้วยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 
คน ดงันี้ 

 

๑.  พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่   ประธานกรรมการ       
๒.  นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการ   
๓.  นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล กรรมการ  
๔. รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีง

ศกัดิ ์
โลหะชาละ   กรรมการ  

5.  นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 
ต่อมาเมื่อคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานครครบวาระสองปี เมื่อวนัที ่7 ตุลาคม 2561 

สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี ่(ครัง้ที่ 2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่10 ตุลาคม 2561 
และสมยัประชุมวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที ่12 ธนัวาคม 2561 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 6 คน ดงันี้ 

 
 

๑.  พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่   ประธานกรรมการ       
๒.  นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการ   
๓.  นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการ  
๔. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา   กรรมการ  
5. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกลู กรรมการ 
6.  นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ผูช่้วยเลขานุการ 

1.  นางณฐัรด ี ซุ่ยยงั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ  
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
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2.  นางสาวทพิวรรณ สทุธ ิ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 

1. ภารกิจด้านในประเทศ 
  1.1 การศึกษาดงูานของสมาชิกสภากรงุเทพมหานคร 

1.1.1 คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ด้านการศึกษา ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการท่องเท่ียว และโครงการตามแนวทางพระราชด าริ 

 รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร น าคณะสมาชกิ
สภากรุงเทพมหานครเขา้ศกึษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดา้นการศกึษา ดา้นสิง่แวดลอ้ม ด้าน
การท่องเที่ยว และโครงการตามแนวทางพระราชด าร ิระหว่างวนัที่ 1 – 3 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ จงัหวดั
เชยีงราย  

 วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะฯ ศึกษาดูงาน ณ พระต าหนักดอยตุงและไร่แม่ฟ้าหลวง 

พรอ้มทัง้รบัฟังการบรรยาย เรือ่ง โครงการพฒันาดอยตุงอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิโดยพฒันาตามต ารา

แม่ฟ้าหลวง เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม จากนัน้

คณะฯ ศกึษาดูงานดา้นการท่องเที่ยวและวฒันธรรม ณ วดัหว้ยปลากัง้ ซึ่งภายในมกีารอุปถมัภ์เดก็และ

เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานขบวนการคา้ยาเสพตดิ ซึ่งทางวดัได้ใหทุ้นการศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล

จนถงึระดบัชัน้ประถมศกึษา พรอ้มจดัหาทีพ่กัและอาหารส าหรบัเดก็และเยาวชนเหล่านี้ 

 วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2561 คณะฯ เขา้สมัมนาและศกึษาดงูานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

ณ เทศบาลนครเชยีงราย และบรรยายขอ้มลูในการศกึษาดงูานดา้นการศกึษา โดยใชแ้นวคดิการเลอืกน า

สิ่งที่มีการด าเนินการแล้วเกิดผลส าเร็จมาใช้และต่อยอด ภายใต้แนวคิดพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลทัง้ระบบ และการจดัการขยะมูลฝอย ซึ่งชุมชนในเทศบาลนครเชยีงราย

ได้รบัเลอืกให้เป็นชุมชนปลอดขยะในโครงการ “ประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิม

พระเกียรติ” และโครงการ  

“83 เสวยีน 83 พรรษา เทดิไทอ้งคร์าชนิี” ซึ่งร่วมกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย พฒันาชุมชน

ตน้แบบหมู่บา้นจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 18 ชุมชน ใน 18 อ าเภอของจงัหวดั โดยมนีายทนง ดอน
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ชยั รองนายกเทศมนตรนีครเชยีงราย นายภูรชั วรรณพฤกษ์ ปลดัเทศบาลนครเชยีงราย นายธรีะวฒัน์ 

สงวนพงษ์ ผูอ้ านวยการส านักการศึกษา และผูบ้รหิารท้องถิน่เทศบาลนครเชยีงรายร่วมใหก้ารตอ้นรบั 

  วนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะฯ ได้เขา้ศกึษาดูงานด้านวฒันธรรม ณ เทศบาลต าบล- 
เวยีงเชยีงแสน โดยมนีายชยักฤษณ์ นิสสยัสขุ นายกเทศมนตร ีเทศบาลต าบลเวยีงเชยีงแสน นายยรรยง ไชย
ลงักา รองนายกเทศมนตร ีและนายบุญสง่ เชือ้เจด็ตน ปราชญ์แห่งเวยีงเชยีงแสน ใหก้ารตอ้นรบั 

 1.1.2 คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ระหว่างวนัท่ี 15 – 17 มีนาคม 2561 ณ จงัหวดัระนอง   
  วนัที ่15 มนีาคม 2561 คณะฯ ศกึษาดงูาน ณ ศูนยว์จิยั ป่าชายเลนหงาว จงัหวดัระนอง 
โดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดัระนอง นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระนอง และคณะ
ขา้ราชการสงักดัจงัหวดัระนองใหก้ารตอ้นรบั  
  วนัที่ 16 มนีาคม 2561 คณะฯ ศกึษาดูงานด้านเศรษฐกจิและการค้าชายแดน ระหว่าง
จงัหวดัระนองกบัสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์และศกึษาดงูานดา้นการท่องเทีย่ว ณ เกาะสะระนีย ์
  วนัที ่17 มนีาคม 2561 คณะฯ ศกึษาดูงานดา้นการท่องเทีย่วเชงิศลิปวฒันธรรม และศกึษาดู
งานผลติภณัฑ์ชุมชนจากดนิขาว เวชส าอาง เซรามกิ อนัเป็นวสัดุสรา้งรายได้ให้กบัชุมชนหาดสม้แป้น 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง  
  จากนัน้ คณะฯ ได้ศกึษาดูงานด้านการท่องเที่ยวด้านวฒันธรรมท้องถิน่และชมอุโบสถ
ลอยฟ้าเฉลมิพระเกยีรต ิณ วดับา้นหงาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 
 
 1.1.3 คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ 
เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลต าบลแสนสขุ จงัหวดัชลบรีุ เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 

- การบรรยาย เร่ือง การรกัษาส่ิงแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
องคป์ระกอบท่ี 1  - เมอืงอยูด่ ี 

  - เมอืงมรีะเบยีบ  คนมวีนิยั  
  - เมอืงมโีครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดม้าตรฐานและเอือ้ต่อคนพกิาร/ดอ้ยโอกาส 
  - เมอืงมคีวามมัน่คงดา้นทีอ่ยูอ่าศยั 
  - เมอืงมคีวามปลอดภยั   
  - เศรษฐกจิเมอืงด ี

องคป์ระกอบท่ี  2  คนมสีขุ ดา้นการมสีขุภาพด ี ทัง้การสรา้งโอกาสหรอืช่องทางใหป้ระชาชนเขา้ถงึ 
การบรกิารดา้นสุขภาพ  4 มติ ิ

  -  การป้องกนัและควบคุมโรค 
  -  การสง่เสรมิสุขภาพ การตรวจรกัษาปฐมภูม ิ
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  -  การรกัษาโรค 
  -  การฟ้ืนฟูสภาพ   

องคป์ระกอบท่ี 3  สิง่แวดลอ้มยัง่ยนื เทศบาลไดร้ณรงคใ์หป้ระชาชนในชุมชนไดต้ระหนกัและให้
ความส าคญักบัสิง่แวดลอ้ม 
องคป์ระกอบท่ี 4  องคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการทีด่ ีเมอืงตน้แบบ มุง่สูเ่มอืงคารบ์อนต ่า 
(Low Carbon City) ม ี4 ยทุธศาสตร ์คอื  

     1. เมอืงแห่งตน้ไม ้

     2. เมอืงไรม้ลพษิ 
     3. เมอืงพชิติพลงังาน 

     4. เมอืงแห่งการบรโิภคอย่างยัง่ยนื 

- ลงพืน้ท่ีศึกษาดงูานการด าเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
เครื่องจกัสานชุมชน การท าจกัสาน งานหตัถกรรมพื้นบ้านของอ าเภอพนัสนิคม มมีาแต่

ดัง้เดมิ  
พร้อมกับการเกิดชุมชน เนื่องจากชาวบ้านส่วนหนึ่งของอ าเภอพนัสนิคม คือชาวลาวอพยพมาจาก
อาณาจกัรลาว ซึ่งเป็นเมอืงขึน้ของไทย ไดพ้าสมคัรพรรคพวก อพยพมาสวามภิกัดิก์บัรชักาลที ่2 และที ่
3 ใน พ.ศ. 2371  
จงึโปรดให้ตัง้บ้านเรอืนอยู่แถวเมอืงสมุทรปราการและอพยพยา้ยถิน่มาอยู่ที่เมอืงพระรถ ซึ่งต่อมาคอื เมอืง
พนสันิคม ตามล าดบั สว่นใหญ่ชาวบา้นจะสานเครื่องใชใ้นครวัเรอืน และเครื่องมอืในการจบัสตัวน์ ้า ไวใ้ช้
ในครวัเรอืน 
ของตนเอง ยามวา่งเวน้จากการท านา นบัวา่เป็นความรูค้วามสามารถทีส่บืทอดกนัมาแต่บรรพบุรุษควบคู ่
กบัอาชีพการท านา แต่เดิมเครื่องจกัสานท าเพียงเพื่อใช้ภายในครวัเรอืนเท่านัน้  แต่ต่อมาก็เพื่อการ
แลกเปลีย่นสนิคา้ตวัอื่น เช่น ขา้ว ในรูปแบบธรรมดาที่เคยใชก้นัมา และเนื่องจากชุมชนนี้อยู่ใกล้ตลาด 
จงึมกีารน าผลผลติในครวัเรอืนออกมาสู่ระบบการซื้อขาย จนถงึปัจจุบนัย้อนกลบัไปประมาณ 10 ปีให้
หลงั ได้มกีารพฒันาฝีมอืและรูปแบบขึ้นตามล าดบั จงึท าให้มเีครื่องจกัสานที่แปลกตา สวยงาม และ
ประโยชน์ในการใชส้อยทีแ่ตกต่างไปจากเดมิอกีมาก 

ประมาณปี พ.ศ. 2520 เป็นยุคที ่เ ฟ่ืองฟูของงานจกัสานมาก เนื่องจากม ีการ
เผยแพร่ 
และส่งออกจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะทวปียุโรป อเมรกิา และไดน้ าตวัอย่างงานมาจากประเทศ
ต่าง ๆ เช่น จนี ญี่ปุ่ น เยอรมนั และอนิโดนีเซียมาสานแล้วพฒันางานให้มหีลายรูปแบบ ซึ่งท ารายได้ให้กบั
ชาวบา้นอย่างมาก รวมทัง้มกีารน ารปูแบบมาจากต่างประเทศเพือ่จกัสานตามทีต่ลาดต้องการ จงึท าใหง้านจกั
สานของอ าเภอพนัสนิคมเป็นทีรู่จ้กัและนิยมของตลาดผูซ้ือ้มากขึน้ดว้ยคุณภาพ รูปแบบ ลวดลาย และความ
หลากหลายในการใชป้ระโยชน์   
นอกเหนือจากเป็นเครือ่งใชภ้ายในครวัเรอืนหรอืเพือ่การจบัสตัวน์ ้าแต่โบราณเทา่นัน้ 
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  อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุร ีจงึมชีื่อเสยีงดา้นเครื่องจกัสาน ซึง่เป็นภูมปัิญญาโบราณ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ ่นมายาวนาน และทุกวนันี้นอกจากสานเพื่อจ าหน่ายแล้ว ด้วยแนวคิดของ
ประธาน  
และสมาชกิกลุ่มจกัสานไมไ้ผ่ย่อยที ่1 ร่วมต่อยอดใหชุ้มชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ เปิดเป็นศูนย์
จกัสานใหญ่ทีส่ดุในโลก 

การท าผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ปัจจุบนักิจกรรมการด าเนินชีว ิต
ของมนุษย์ 

เป็นสว่นหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิปัญหามลพษิ การเพิม่ขึน้ของประชากร กจิกรรมทางเศรษฐกจิของมนุษยท์ัง้การ
ผลติและการใหบ้รกิารไดเ้ปลีย่นวถิชีวีติของคนทัง้โลกและรวมถงึคนไทยไปสู่การอุปโภคบรโิภคทีม่กีาร
ใช้พลงังานและทรพัยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย  ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมและการลดลงของ
ทรพัยากรธรรมชาติ  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน ้าเสยี อากาศเสยี ขยะมูลฝอย และกากของเสยีอนัตราย ซึ่งหน่วยงานภาครฐัเป็น
องคก์รส าคญัทีจ่ะชว่ยผลกัดนัใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม  

การเลอืกใชส้นิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  จงึเป็นทางเลอืกทีค่วรตระหนัก
ในการซื้อสินค้าและบรกิารที่เราซื้อมาใช้ในชีวิตประจ าวนัประกอบด้วยอะไรบ้าง สินค้าและบริการ
เหล่านัน้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงได้มีนโยบายก าหนดให้
หน่วยงานของเทศบาลใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ซึง่เป็นสนิคา้และบรกิาร
ทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิ การผลติ การขนส่ง การใชง้าน และการ
จดัการหลงัหมดอายุการใชง้านน้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัสนิคา้หรอืบรกิารอื่นทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั มผีล
ไม่ก่อใหเ้กดิความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรพัยากรธรรมชาต ิ เช่น  ผลติภณัฑ์ทีม่าจากโครงการ
จุลนิทรยีช์วีภาพรกัษาสิง่แวดลอ้ม  นอกจากนี้ยงัใหค้วามส าคญัและร่วมมอืกนัในการแสวงหาวธิใีนการ
ลดผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการผลติการบรโิภคอย่างรบัผดิชอบ เพื่อให้เกิดการรูจ้กัใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและยาวนานที่สุด และช่วยลดภาวะโลกรอ้น คอื มาตรการหนึ่งที่ได้รบัการยอมรบั
อย่างกว้างขวางในการส่งเสรมิสิง่แวดล้อม โดยการร่วมมอืของทุกภาคส่วนได้แก่ การหนัมาผลติและ
ใช“้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม” หรอื“สนิคา้ฉลากเขยีว” 

 
 
 

1.2 การต้อนรบัหน่วยงานท่ีเดินทางมาศึกษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร 
 1.2.1 คณะนักศึกษาและคณาจารยผ์ู้ควบคมุจากมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงรายเข้าศึกษา
ดงูาน  
ณ สภากรงุเทพมหานคร เร่ือง การปฏิบติัราชการของสภากรงุเทพมหานคร 
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  คณะนักศกึษาและคณาจารย์ผู้ควบคุมจากมหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงรายเขา้ศกึษาดู
งาน  
ณ สภากรุงเทพมหานคร เรื่อง การปฏบิตัริาชการของสภากรุงเทพมหานคร โดยมนีายพรชยั เทพ
ปัญญา  
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรบัเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ
บริหารงานของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสภาท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ส าคัญของประเทศไทยให้แก่
นกัศกึษา 

 1.2.2 คณะผู้เข้ารบัการอบรมหลกัสูตร “ผู้บริหารระดบัสูงด้านการบริหารงาน
พฒันาเมือง”  

(มหานคร รุ่นท่ี 6) และคณาจารยผ์ูค้วบคมุจากมหาวิทยาลยันวมินทราธิราชเข้าศึกษาดงูาน 
  คณะผู้เข ้าร ับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระด ับสูงด้านการบริหารงานพฒันา
เมือง”  

(มหานคร รุ่นที ่6) และคณาจารยผ์ูค้วบคุมจากมหาวทิยาลยันวมนิทราธริาชเขา้ศกึษาดงูานโดยมรีอ้ยต ารวจ
ตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครใหก้ารต้อนรบั พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นความคดิเหน็
และประสบการณ์ทางดา้นการบรหิารจดัการองคก์รและการประสานงานระหวา่งองคก์รขนาดใหญ่  

 1.2.3 คณะนักเรียนและครจูากโรงเรียนปิยะจิตวิทยาเข้าศึกษาดูงานและเย่ียมชมห้อง
ประชุมสภากรงุเทพมหานคร เรื่อง การท างานของสภากรงุเทพมหานคร 

คณะนักเรยีนและครูจากโรงเรยีนปิยะจติวทิยาเขา้ศกึษาดูงานและเยีย่มชมหอ้งประชุม
สภา 

กรุงเทพมหานคร เรือ่ง การท างานของสภากรุงเทพมหานคร โดยมพีลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่สมาชกิสภา
กรุงเทพมหานครและประธานคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ใหก้ารต้อนรบั และเปิด
โอกาสให้ 
เด็กนักเรยีนที่เข้าศึกษาดูงานได้สวมบทบาทเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเสรมิสร้างให้
นักเรยีน 

มคีวามเป็นผูน้ าและฝึกฝนทกัษะในการแสดงออก 
 

2. ภารกิจด้านต่างประเทศ 
2.1 การต้อนรบัคณะผูแ้ทนจากสภาบา้นพ่ีเมืองน้องตามโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้อง

ของสภากรงุเทพมหานคร ดงัน้ี    
2.1.1 คณะผูแ้ทนจากสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น น าโดยนายโทชโิอะ โยชมิรูะ สมาชกิ

สภาจงัหวดัฟุกุโอกะและประธานสมาพนัธ์สภาจงัหวดัฟุกุโอกะเพื่อมติรภาพญี่ปุ่ น – ไทย ประเทศ
ญี่ปุ่ น เดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวนัพุธที ่31 มกราคม 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น. 
เพื่อเยีย่มคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร และหารอืถงึความร่วมมอืในประเดน็ต่าง ๆ เพื่อส่งเสรมิ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสภากรุงเทพมหานครและสภาจงัหวดัฟุกุโอกะในอนาคต  
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   2.1.2 นายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีส่อง พรอ้มคณะสมาชกิ
สภากรุงเทพมหานคร น านายโทชิโอะ โยชิมูระ สมาชิกสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น เข้า
เยี่ยมคารวะ  
พลเอก ธนะศกัดิ ์ปฎิมาประกร อดตีรองนายกรฐัมนตรแีละอดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ  
เมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนการตัง้สถานกงสุล ณ จงัหวดัฟุกุ
โอกะ  
โดยมีพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต นายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ และพลต ารวจโท พลบูรณ์ ช านาญกุล 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางรสสุคนธ์ ชาติประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ 
ส านกังานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมเยีย่มคารวะ 
 
 2.1.3  นายไพฑ รูย  ์ขมัภรตัน ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกจิการสภา
กรุงเทพมหานคร  
พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรบัคณะผู้แทนจากสภาประชาชนนครโฮจิมินห ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม น าโดย มาดามเหวยีน ถ ิเกวีย๊ด เตมิ ประธานสภาประชาชนนครโฮจมินิห์ 
เมื่อวนัองัคารที่ 27 มนีาคม 2561 ณ สภากรุงเทพมหานคร เพื่อเขา้หารอืรูปแบบการบรหิารจดัการงานทางดา้น
นิตบิญัญตั ิพรอ้มทัง้รบัฟังการบรรยายสรุปดา้นการจดัการทางดา้นสขุอนามยัของผูม้อีาชพีบรกิาร  

2.1.4 นายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ให้การต้อนรบัคณะ
ผู้แทนจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งกรุงปักกิ่งสาธารณรฐัประชาชนจีน น าโดย นางฉี จิง สมาชิก
คณะกรรมการพรรคคอมมวินิสตจ์นีแห่งกรุงปักกิง่และผูอ้ านวยการฝ่ายงานแนวร่วมคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต์จีนแห่งกรุงปักกิ่ง ในการเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ สภา
กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างสภาประชาชนกรุงปักกิ่งและสภากรุงเทพมหานคร 
รวมทัง้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจดัการเมืองทางด้านการคมนาคมและการขนส่งมวลชน 
ตลอดจนการก าจดัขยะโดยลดมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มและน าพลงังานความรอ้นทีไ่ดจ้ากการก าจดัขยะมาแปร
รปูเป็นพลงังานไฟฟ้าต่อไป 

2.1.5 คณะผูแ้ทนจากสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น น าโดยนายโทชโิอะ โยชมิรูะ สมาชกิ
สภาจงัหวดัฟุกุโอกะและประธานสมาพนัธ์สภาจงัหวดัฟุกุโอกะเพื่อมติรภาพญี่ปุ่ น–ไทย เยี่ยมคารวะ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวนัพฤหสับดทีี่ 9 สงิหาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ ห้องอมรพมิาน 
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

2.1.6  คณะผู้แทนจากสภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย  ซึ่ งเดินทางเยือน
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัที ่15 – 21 ตุลาคม 2561 ตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องฯ รอ้ยต ารวจตร ี
เกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พรอ้มรองประธานสภาฯ และสมาชกิสภาฯ ร่วมให้
การต้อนรบั ในโอกาสเขา้เยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2561 เพื่อ
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หารอืขอ้ราชการและสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร โดยคณะผูแ้ทนฯ 
ไดร้บัฟังบรรยายสรุป ดงันี้ 

- ด้านการพฒันาสงัคมและเยี่ยมชมการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ภายในโรงเรยีนฝึก
อาชีพ 

กรุงเทพมหานคร (ดนิแดง)  
- ด้านการพฒันาการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครเยี่ยมชมผลงาน

ต่าง ๆ  

ของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ เคยได้รับรางวัลทัง้ในระดับจังหวัด 

ระดบัประเทศ และระดบันานาชาต ิณ โรงเรยีนบางแคเหนือ เขตบางแค  

- ร ว ม ทั ง้ ศ ึก ษ าด ูง า น ด ้า น สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม แ ล ะก า รพ ฒั น าสิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม ข อ ง

กรุงเทพมหานคร  

และศึกษาดูงานด้านการจดัการขยะ การเพิ่มพื้นที่ส ีเขยีวและเกษตรอินทรีย์ตามหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง  

ณ ส านกังานเขตคลองเตย 

2.1.7 คณะผู้แทนจากสภากรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีจ านวน 14 คน ได้เดนิทางเยอืนสภา
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  21 - 25 ตุลาคม 2561 ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยาย
ความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ในการนี้  คณะผู้แทนฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภา
กรุงเทพมหานคร ในวนัที่ 22 ตุลาคม ๒๕61 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร และได้ศึกษาดูงาน
ดา้นสาธารณสุขและการพฒันาสงัคมของกรุงเทพมหานคร จากนัน้ คณะผูแ้ทนฯ ไดเ้ดนิทางไปยงัอ าเภอ
หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์เพือ่ศกึษา 
ดงูานดา้นระบบนิเวศป่าชายเลนและสิง่แวดลอ้ม 

2.1.8 คณะผูแ้ทนจากสภาประชาชนเทศบาลนครเซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี ไดเ้ดนิทาง
เยือนสภากรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัที่ 23 - 25 ตุลาคม 2561 โดยมีก าหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ
ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวนัที ่24 ตุลาคม 2561 ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร พรอ้มทัง้หารอื
ในประเดน็ต่าง ๆ รว่มกบันายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีส่อง และพลโท 
โชติภณ จันทร์อยู่  ประธานคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ณ ห ้องรบัรองแขก
ต่างประเทศสภากรุงเทพมหานคร  
ในการนี้  คณะผู้แทนฯ ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครโดยสถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

2.1.9 รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานครและคณะสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานครใหก้ารต้อนรบัคณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจนี เขา้เยีย่ม
คารวะ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยได้
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบรหิารจดัการเมอืงในด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและกรุง
ปักกิง่ และนโยบายการเกบ็ภาษนีกัทอ่งเทีย่ว (City Tax) 
  จากนัน้คณะผูแ้ทนฯ เขา้รบัฟังบรรยายสรุป เรื่อง ความปลอดภยัทางดา้นการผลติ
อาหาร 
ข อ ง ก ร ุง เ ท พ ม ห าน ค ร  แ ล ะ ก า รบ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ย าน พ าห น ะที ่ไ ม ่ใ ช ้เ ค รื ่อ ง ย น ต ์ข อ ง
กรุงเทพมหานคร  
ณ หอ้งนพรตัน์ ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

2.2 การเดินทางเยือนตามโครงการสภาบ้านพ่ีเมืองน้องและขยายความสมัพนัธ์กบัสภา

เมืองต่างประเทศ ดงัน้ี  

2.2.1 คณะผู ้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร น าโดยนายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล รอง
ประธานสภา  

กรุงเทพมหานคร คนทีส่อง เดนิทางเยอืนสภามหานครกรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีระหว่างวนัที ่26 - 30 
มีนาคม 2561 เพื่อกระชับความสมัพันธ์ฝ่ายนิติบัญญัติ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยาย
ความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศ โดยมนีายยนุ อุค ยงั ประธานสภามหานครกรุงโซล ใหก้ารตอ้นรบั 

2.2.2 คณะผู ้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร น าโดยนายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล รอง
ประธานสภา 
กรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดนิทางเยอืนสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่ น ระหว่างวนัที่ 5 - 10 เมษายน 
2561 เพื่อสานสมัพนัธ์ตามโครงการสภาบ้านพีเ่มอืงน้องฯ พรอ้มเขา้เยีย่มคารวะนายอากริะ ฮกิูช ิประธานสภา
จังหวัดฟุกุโอกะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องสภากรุงเทพมหานคร โดยมีรอง
ประธานสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ สมาชิกสภาจงัหวดัฟุกุโอกะ และผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรบั นอกจากนี้ 
ระหว่างการเดนิทางเยอืนยงัไดศ้กึษาดงูานดา้นต่าง ๆ เช่น การพฒันาดา้นศกึษาและกฬีา ดา้นสิง่แวดลอ้ม
และการแกปั้ญหามลพษิและการขนส่ง เป็นตน้ 

2.2.3 คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 16 คน น าโดยนายนิรนัดร์ ประดิษฐ
กุล  
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ได้เดนิทางเยอืนเมอืงยาชโิยและกรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่ น ระหว่างวนัที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อขยายความสมัพนัธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่
เมืองน้องและขยายความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศ ในการนี้คณะเดนิทางไดเ้ขา้เยีย่มคารวะผูว้่า
ราชการเมอืงยาชโิย 
และประธานสภากรุงโตเกยีว พรอ้มทัง้รบัฟังการบรรยายสรุปเกีย่วกบัการก าจดัขยะ สุขอนามยัในการประกอบ
อาหารส าหรบันกัเรยีนในเมอืงยาชโิย และการสนบัสนุนดา้นการท่องเทีย่วของแต่ละเมอืง 
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2.2.4 คณะผูแ้ทนจากสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน น าโดยนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล  
รองประธานสภากรุง เทพมหานคร  คนที ่สอง ได ้เด ินทางเย ือน เม ืองห ัง โจว  สาธารณร ัฐ
ประชาชนจีน  
ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2561 เพื่อขยายความสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยาย
ความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศ ในการนี้ คณะเดนิทางฯ ไดเ้ขา้ร่วมเทศกาลนานาชาตเิมอืงหงัโจว 
และดงูานดา้นนวัตกรรมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเมืองหังโจว พร้อมทัง้เข้าพบและเยี่ยมคารวะ
ผู้น าเมืองหังโจว ณ ศาลาวา่การเมอืงหงัโจว สาธารณรฐัประชาชนจนี 

2.2.5 คณะผู้แทนจากกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร น าโดยนายสกลธ ีภทัทิ
ยกุล  

รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่
สองเดินทางเยือนสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรฐั
ประชาชนจีน  
ตามโครงการการบูรณาการงานด้านต่างประเทศระหว่างสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหาร
กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่  6 – 11 กันยายน  2561 เพื่ อส่ งเสริมความสัมพันธ์ระหว่ าง
กรุงเทพมหานครต่อทัง้สองเมอืงโดยคณะผูแ้ทนฯ ไดศ้กึษาดงูานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และเขา้สงัเกตการณ์
ในหอ้งปฏบิตักิารตรวจสอบมลพษิทางอากาศ  
ณ ศูนยเ์ฝ้าระวงัทางดา้นสิง่แวดลอ้มเซีย่งไฮ ้ 

  จากนัน้ไดเ้ขา้เยีย่มคารวะนายซวู ่เจ๋อโจ รองเลขาธกิารคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมวินิสตจ์นี 

แห่งสภาประชาชนเทศบาลนครเซีย่งไฮ ้และรองประธานคณะกรรมาธกิารแห่งสภาประชาชนเทศบาลนคร
เซีย่งไฮ ้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบรหิารจดัการเมอืง การรกัษาสิง่แวดล้อม และความ
ปลอดภยัของเมอืง เพือ่น าขอ้คดิเหน็ของแต่ละเมอืงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาเมอืงอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
  รวมทัง้คณะฯ เข ้าเยี่ยมคารวะ นายจาง ช ิง รองประธานสภาประชาชนกรุง

ปักกิ่ง  

ณ สภาประชาชนกรุงปักกิง่จากนัน้ เพื่อแลกเปลีย่นองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์ในการบรหิารจดั

การเมอืง 

ดา้นนิตบิญัญตั ิดา้นการแลกเปลีย่นเยาวชน ดา้นการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม และดา้นธุรกจิการ

ท่องเทีย่ว  

2.2.6 คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 16 คน เดนิทางเยอืนเทศบาลนครอิส
ตนับลู  

สาธารณรฐัตุรก ีระหว่างวนัที ่16 - 23 กนัยายน 2561 น าโดยนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล รองประธานสภา
กรุงเทพมหานคร คนที่สอง ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสมัพนัธ์กบัสภาเมือง
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ต่างประเทศ ในการนี้ คณะเดนิทางไดเ้ขา้เยีย่มคารวะนายกเทศมนตรเีทศบาลนครอสิตนับูลและศกึษาดูงาน
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการวางผงัเมอืงและศลิปวฒันธรรม 

 

 3. การจดักิจกรรมส าคญัของสภากรงุเทพมหานคร 
 3.1 การประชุมสภามหานครอาเซียน (ASEAN City Council Meeting Conference 
2018 – ACCM 2018)   
  ร้อยต ารวจตรี เกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะ
ประธานการประชุมสภามหานครอาเซียน พรอ้มคณะผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรบัผูแ้ทน
จากสภาเมอืงหลวงประเทศสมาชกิอาเซยีน เขา้รว่มประชุมระหวา่งวนัที ่26 – 28 กุมภาพนัธ ์2561 ณ 
โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความสมัพันธ์กบัสภาเมอืงในประเทศอาเซยีน โดย
มุ่งเน้นเสรมิสร้างการพฒันากรุงเทพมหานคร สู่ประชาคมอาเซยีนอย่างมรีะบบและมปีระสทิธภิาพ
ตามแผนการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน  
ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมอืใน 3 เสาหลกั คอื ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซียน (ASEAN 
Political and Security Community – APSC) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community 
– AEC)  
และประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ซึ่ง
หวัขอ้ 
การประชุมหลกัในครัง้นี้คอื “ความรว่มมอืของสภามหานครอาเซยีนเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (ASEAN 
City Council Cooperation for Sustainable Development)” ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดแ้ลกเปลีย่น องค์
ความรูป้ระสบการณ์ เพือ่สรา้งการเรยีนรูแ้ละพฒันาสูค่วามรว่มมอืร่วมกนั (Forum for ASEAN City 
Councils Cooperation) ต่อไป 
  ความร่วมมือของสภามหานครอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืนนี้  ที่ประชุมได้
น าเสนอถงึปัญหาและความทา้ทายในการพฒันาเมอืงหลวงตามบรบิทของการเตบิโตของแต่ละประเทศ
ในการเสริมสร้างข ดีความสามารถของฝ่ ายน ิต บิ ญัญ ตั ทิ อ้งถิ น่ เพื ่อการพฒันาอย ่างยั ง่ย นื 
(Strengthening Capacity Building  
of Local Legislative Branch towards the Sustainable Development) โดยมปีระเดน็หลกั 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) การสง่เสรมิการแลกเปลีย่นดา้นธุรกจิระหว่างเมอืงหลวงของประเทศสมาชกิอาเซยีนเพือ่การ
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (2) การบูรณาการด้านการท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลย ี
และนวตักรรม  
เพื่อการพฒันาเมอืงหลวงของประเทศสมาชกิอาเซยีนอย่างยัง่ยนื (3) การเชื่อมโยงระบบโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
และการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความสะดวกและการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยัง่ยืน 
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และ (4) ประเดน็ปัญหาร่วมของเมอืงหลวง ความท้าทายของความเป็นเมอืง และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
ด้านมลพษิ และการจราจรอย่างยัง่ยนื 

  ผลสรุปในภาพรวมจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และประสบการณ์จากการ
ประชุมนี้  
จะเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานของเมืองหลกัในประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเป็นหลกัในการสร้าง
ความส าเรจ็รว่มกนัในทุกเมอืง และดว้ยความร่วมมอืทีด่ขีองอาเซยีนจะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในระดบั
ภูมภิาคมากทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัภูมภิาคอื่น ๆ ของโลกได ้โดยปัจจยัส าคญัทีต่อ้งเรง่ด าเนินการคอืการสรา้ง
การรบัรูข้องประชาชน และใหม้คีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ พรอ้มการสรา้งกลไกการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น 
ดงันัน้ ทุกฝ่ายจงึมสี่วนส าคญัในการขบัเคลื่อนให้เมอืงหลกัของอาเซียนเขม้แขง็และน าไปสู่การพฒันา
ประเทศและภมูภิาคนี้อย่างยัง่ยนืต่อไป 
 3.2 กิจกรรมวนัสภากรงุเทพมหานคร 
   3.2.1 สภากรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจดังานวนัสภากรุงเทพมหานคร ในวนัที่ 27 
เมษายน 2561 โดยเผยแพรบ่ทบาทหน้าทีข่องสภากรุงเทพมหานครในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูชายฝัง่ทะเล
กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ส ารวจ และก าหนดแนวทางพฒันาใหส้อดคล้องกบัสภาพปัญหา ตลอดจน
อนุรกัษ์ 
และ ฟื้ นฟ ูท ร ัพ ย าก รช าย ฝั ง่ท ะ เล  แล ะม ีผู ้เข ้า ร ่วม โค รงก ารป ระกอบด ้วย  สม าช ิก สภ า
กรุงเทพมหานคร  
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร เลขานุ การประธานสภา
กรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร ขา้ราชการและลูกจา้งส านักงานประชาสมัพนัธ ์
สือ่มวลชน ขา้ราชการและลกูจา้งส านกังานเขตทีเ่กีย่วขอ้ง โดยจดักจิกรรม ดงันี้ 

    - ท าบุญเลีย้งพระ ณ วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวหิาร 
    - สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 

- ลงพื้นที่ส ารวจชายฝัง่ทะเลกรุงเทพมหานคร สมัมนารบัฟังความคิดเห็นสภาพ
ปัญหา 
และขอ้เสนอแนะในการพฒันาพืน้ที ่ณ เขตบางขนุเทยีน 
   3.2.2 ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้ด าเนินโครงการสมัมนาเพื่อจดัท า
ยุทธศาสตรส์ภากรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการเ์ด้นส ์เขตหลกัสี ่
กรุงเทพมหานคร สรุปดงันี้ 
   - การบรรยายเรื่อง “การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามแนวทางแผนการปฏริูป
ประเทศ” โดย นายสุธ ีมากบุญ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และใหเ้กยีรตเิป็นประธานในพธิี
เปิด  การสมัมนาฯ และมอบนโยบายว่ากรุงเทพมหานครเป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่คีวามส าคญั
อย่างยิง่ เพราะเป็นการปกครองรปูแบบพเิศษและเป็นเมอืงหลวงของประเทศ มภีารกจิหลายประการจะตอ้ง
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ก าหนดทศิทาง และนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (ปี พ.ศ. 2560 - 2579)  ม ี6 ยุทธศาสตร ์
ดงันี้ 
 1. ด้านความมัน่คง เพื่อบรหิารจดัการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมัน่คง 
ปลอดภยั และมคีวามสงบเรยีบรอ้ยทุกระดบัและทุกมติ ิ
  2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นการยกระดับศักยภาพให้
หลากหลายมติคิวบคูก่บัการขยายโอกาสของประเทศไทยในเวทโีลก 
  3. ด้านการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ คนไทยในอนาคต มคีวาม
พรอ้มทัง้กาย ใจ สติปัญญา มีท ักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีท ักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาที่ 3  
และมีคุณธรรม 
  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล ้าในทุกมติ ิกระจายศูนย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม เพิม่โอกาสให้ทุกภาคส่วน
เขา้มาเป็นก าลงั 
ของการพฒันาประเทศชาต ิ
  5. ด้านการสร้างการเติบโตสู่คุณภาพชีว ิตที่ เ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความ
ยัง่ยืน  
ของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม ผ่านมาตรการต่าง ๆ ทีมุ่่งเน้นใหเ้กดิผลลพัธต์่อความยัง่ยนื 
  6. ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั การปรบัเปลีย่นภาครฐั  
ยดึหลกั “ภาครฐัของประชาชนเพือ่ประชาชนและประโยชน์สว่นรวม” 
  ซึง่ทัง้ 6 ยุทธศาสตร ์กรุงเทพมหานครมสีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
  ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี สู่ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่
12 ม ี10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเดิมมอียู่แล้ว 6 ยุทธศาสตร์ เพิม่
เข้ามาอีก  
4 ยทุธศาสตร ์คอื 
 1. การต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบา้น และภมูภิาค 
  2. การพฒันาภมูภิาค เมอืงและพืน้ทีพ่เิศษ 
  3. วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม 
  4. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์
  ซึง่ทัง้ 10 ยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 กเ็กีย่วขอ้ง
กบักรุงเทพมหานครทัง้ทางตรงและทางออ้มเชน่กนั 
  แผนการปฏริปูประเทศ 11 ดา้น มดีงันี้  
  1. ดา้นการเมอืง 
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  2. ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
  3. ดา้นกฎหมาย 
  4. ดา้นกระบวนการยตุธิรรม 
  5. ดา้นการศกึษา 
  6. ดา้นเศรษฐกจิ 
  7. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  8. ดา้นสาธารณสขุ 
  9. ดา้นสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ  
  10. ดา้นสงัคม 
  11. ดา้นอื่น ๆ  
  ทั ้ง 11 ด้านเกี่ ยวข้องกับกรุงเทพมหานครทั ้งหมด ไม่ ว่ าทางตรงหรือทางอ้อม 
กรุงเทพมหานคร 
ได้ก าหนดวสิยัทศัน์อย่างไรที่จะเป็นมหานครแห่งเอเชยีในปี 2575 ในส่วนนี้สภากรุงเทพมหานคร
จะต้อง 
มสีว่นร่วมมากขึน้ รวมทัง้ขา้ราชการและพีน้่องประชาชนทัง้ 50 เขตตอ้งมสีว่นร่วม สิง่ทีต่อ้งพจิารณาคอื 
แผนพฒันากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ซึ่งปัจจุบนัอยู่ในระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 -2565) สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี อย่างไร สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 และฉบบั
ที่ 13 ในอนาคตอย่างไร สอดคล้องกบัแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านอย่างไร ซึ่งทัง้หมดนี้ล้วนแต่มสี่วน
เกี่ยวขอ้งกบักรุงเทพมหานครทัง้ทางตรงและทางอ้อม การวางระบบยุทธศาสตร์ที่ด ีสามารถก้าว
ไปสู่ความเป็นเลิศ 
ตามที่ต้องการได้ แต่การเปลี่ยนแปลงย่อมท าได้ยาก เพราะได้มกีารก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ไว้อย่าง
ชดัเจน  
ในการท างานกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัปรมิณฑลต้องบรหิารจดัการเรื่องต่าง ๆ ร่วมกนัเป็นทมี เพื่อ
การแก้ไขปัญหาร่วมกนัแบบบูรณาการทัง้ระบบ หรอืบรหิารจดัการในรูปแบบของกลุ่มจงัหวดัตาม
มติคณะรฐัมนตรี  
เมื่อวนัที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ก าหนดแบ่งกลุ่มจงัหวดัเป็น 18 กลุ่ม เราจะท างานอย่างโดดเดี่ยว
ไม่ได้  
จะตอ้งบรหิารการจดัการรว่มกนัเป็นทมี เพือ่ใหปั้ญหาต่าง ๆ ไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเป็นระบบ 
 ในส่วนโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 เราจะหยุดอยู่แค่นี้หรอืจะมกีาร
ปรบัปรุงโครงสรา้งตามกฎหมายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางทีจ่ะพฒันาต่อไปในอนาคต ส านักงานเขต
ต่าง ๆ สามารถทีจ่ะบรหิารจดัการในลกัษณะของ aria base ได ้กรุงเทพมหานครจะมวีธิกีารอย่างไรที่
จะมอบอ านาจ  
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ใหร้บัผดิชอบในเชงิบรหิารได ้เพราะส านักงานเขตเป็นหน่วยบรกิารที่ใกลช้ดิประชาชนและชุมชน ฝาก
เป็นขอ้สงัเกตใหก้รุงเทพมหานครพจิารณาเรื่องนี้ดว้ย แต่การกระจายอ านาจนัน้จะกระจายเพยีงแค่งาน
และหน้าที่ไม่ได้ ต้องกระจายปัจจยัทางการบรหิาร (คน เงนิ วสัดุ) ลงไปพรอ้มกนัด้วย  ทุกวนันี้กระแส
การเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกรวมถงึในประเทศไทย ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงการปกครอง มี
ผลกระทบกบัเราทัง้หมด จงึมคีวามจ าเป็นต้องพฒันาสมรรถนะของบุคลากรกรุงเทพมหานครใหก้้าวทนั
กบัการเปลีย่นแปลง เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลศิในการเป็นขา้ราชการทีด่ี แลว้โอกาสทีจ่ะเขา้ไปอยู่ในกรอบ
ของการขาดความเหมาะสมก็จะมมีากขึ้น การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรจงึมคีวามจ าเป็นอย่างมาก 
เพือ่สง่เสรมิความกา้วหน้าตามหลกัคุณธรรม 
  การปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครนั ้น ขอให้ใช้หลักความคิด ร่วมท า ร่วม
รบัผดิชอบ ร่วมแกไ้ขปัญหา และร่วมตดิตามประเมนิผล หากท าไดเ้ช่นนี้แลว้ ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครจะ
เกดิปัญหาน้อยมาก 
  การบรรยายเรื่อง “แนวคดิเรื่องยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร” โดย นายธวชัชยั ฟัก
องักรู สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร มดีงันี้ 
  1. การปฏิรูปกฎหมาย ขณะนี้ การปรับปรุงกฎหมายต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการด าเนินการอยู่ในขัน้ตอนที่ผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยไปแล้ว ซึ่งถ้าเหตุการณ์ด าเนินการไปตามปกติ ก็คงจะมีการเสนอเพื่อให้
คณะรฐัมนตรแีละสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณาเป็นล าดบัต่อไป  
  2. การปฏริปูระบบบรหิาร สิง่ทีส่ าคญัคอืการจดัท าและบงัคบัใชยุ้ทธศาสตรแ์ละแผนต่าง 
ๆ ซึง่เป็นเป้าหมายและแนวทางการบรหิาร 
 การปฏริปูในระดบัชาตทิีผ่่านมาไม่เคยปรากฏมาก่อนว่า ค าว่า “ยุทธศาสตรช์าต”ิ จะถูก
น าไปบญัญตัไิวใ้นกฎหมายสงูสุดของประเทศ แต่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
มาตรา 55 ก าหนดไวว้า่ ยทุธศาสตรเ์ป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาลและมี
สภาพการบงัคบัคอืต้องปฏบิตั ิและในพระราชบญัญตักิารจดัท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560 ได้ระบุไว้
ชดัเจนว่าหน่วยงาน 
ของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานของรัฐก็รวมถึง
กรุงเทพมหานครด้วย ต่อไปนี ้การก าหนดนโยบายก่อนที ่จะแถลงนโยบายต่อรฐัสภา ต ้องน า
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของ 
ค าแถลงที่มคีวามสอดคลอ้งไม่ขดัแย้งกนั การจดัท าแผนระดบัรองทุกแผนไม่ว่าจะเป็นแผนความมัน่คง แผน
เศรษฐกจิ แผนสงัคมตอ้งน าเอายุทธศาสตรช์าตมิาเป็นทัง้แนวทางและเป้าหมาย การจดัท างบประมาณไม่
วา่จะเป็นงบประมาณแผ่นดนิหรอืงบประมาณทอ้งถิน่กจ็ะตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์ผูท้ีจ่ะก ากบัดแูลเรื่องการท า
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอ านาจของสภา เพราะแผนต้องรายงานต่อสภา โดยกฎหมายบญัญัติไว้ว่า ผู้ที่ไม่
ด าเนินการตามแผนหรอืผู้ที่ไม่ปฏิบตัิตามแผน มคีวามผดิฐานจงใจปฏิบตัิหน้าที่หรอืใช้อ านาจขดัต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
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พจิารณาด าเนินการกบัหวัหน้าหน่วยงานของรฐันัน้ ตามหน้าทีแ่ละอ านาจใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นบัแต่
วนัที่ไดร้บัเรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตมิมีตวิ่าขอ้กล่าวหามี
ขอ้มลู ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหานัน้ สัง่ใหผู้น้ัน้พกัราชการหรอืพกังานหรอืสัง่ใหอ้อกจากราชการ
หรอืออกจากงานไวก้่อน หรอืสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งต่อไป นี่คอืค าว่าสภาพบงัคบั กฎหมายยุทธศาสตร์
ชาตพิยายามเขยีนใหยุ้ทธศาสตรช์าต ิเป็นยุทธศาสตรข์องทุกคนในประเทศ เนื่องจากขัน้ตอนของการ
จดัท ายุทธศาสตร์เป็นขัน้ตอนทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ายุทธศาสตรช์าตคิอืการรวมพลงัของคนในชาตทิ าร่วมกนั
เหน็ชอบรว่มกนั จงึเกดิเป็นยุทธศาสตรช์าตไิด ้ยุทธศาสตรช์าตจิงึเป็นยุทธศาสตรข์องทุกคน มคีวามชอบ
ธรรมผูท้ี่ละเมดิจะต้องถูกลงโทษ และต้องเป็นยุทธศาสตรท์ี่ย ัง่ยนืเขา้กบัหลกัธรรมาภบิาล รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย มาตรา 275 ก าหนดใหด้ าเนินการจดัท ายุทธศาสตรใ์หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นับตัง้แต่ที่
พระราชบญัญตักิารจดัท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2560 ใชบ้งัคบั ซึ่งแสดงว่าภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 
2561 กจ็ะมยีทุธศาสตรช์าตอิอกมา 
 ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มรีะเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบรหิารการพฒันา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538 ทีถ่อืว่าใกลเ้คยีงกบัการจดัท ายุทธศาสตรม์ากทีสุ่ด เพราะมกีารพดูถงึเรื่อง
การจดัท าแผน แต่ในระเบยีบกรุงเทพมหานครดงักล่าว ไม่มคี าว่ายุทธศาสตรอ์ยู่แมแ้ต่ค าเดยีว ส าหรบั
แผนการพฒันากรุงเทพมหานคร 20 ปี ทีม่อียู่ในปัจจุบนัเป็นแผนทีเ่กดิขึน้จากการท าคลอดแผนลว้น ๆ 
ไม่ไดม้กีฎกตกิาในการจดัท า ไม่ได้มแีนวทางในการจดัท า ขึ้นอยู่กบัยุคใดสมยัใด ผู้บรหิารมีแนวทาง
อย่างไรก็ท าตามกนัไป  
ในเมื่อระดบัชาตมิกีารจดัท าแผนยุทธศาสตร์ชาตแิล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการและจะเสรจ็ในอกีไม่กี่
เดอืน  
ถึงเวลาหรือยังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รองรบัอยู่แลว้ อนัไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาลเมอืง
พทัยา และองค์การบรหิารส่วนต าบล ยกเวน้กรุงเทพมหานคร ระเบยีบดงักล่าวเป็นระเบยีบที่มกีาร
ประสานในเชงิของ 
การท างานร่วมกบัจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และระดบัประเทศ มทีัง้การจดัท าและการประสานงานแผนอยู่ใน
ระเบยีบดงักล่าว ในส่วนของกรุงเทพมหานครควรจะมแีนวทางการจดัท าแผน ซึ่งเหน็ว่าควรออกเป็น
ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เพราะขอ้บญัญตัเิป็นกฎหมายระดบัรองทีม่กีารบงัคบั ถา้หากตอ้งการความ
ยัง่ยนืจะต้องให้แผนยุทธศาสตรเ์ป็นตวัน าทางการบรหิาร ยุทธศาสตรข์องกรุงเทพมหานครนอกจาก
จะต้องท าเป็นขอ้บญัญตั ิ
ในเรื่องของการจดัท าแล้ว ควรจะมกีารจดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาเป็น 3 ระดบั ดงันี้  1. ยุทธศาสตร์
รวม 
2. ยุทธศาสตรแ์ต่ละดา้น (ส านกั) 3. ยุทธศาสตรเ์ชงิพืน้ที ่และนอกจากจะมยีทุธศาสตรก์ารพฒันาแลว้  
หากจะใหยุ้ทธศาสตรเ์ดนิไปได ้จะตอ้งมยีุทธศาสตรส์นับสนุนการพฒันาดว้ย เช่น ยุทธศาสตรเ์กีย่วกบั
ก าลังคน ยุทธศาสตร์ด้านวินัยการเงิน การคลัง เป็นต้น และสิ่งที่ส าคัญต่อการจัดท ายุทธศาสตร์
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กรุงเทพมหานคร คือต้องท าให้ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นเป็นยุทธศาสตร์ของคน
กรุงเทพมหานครทีม่สีว่นเป็นเจา้ของรว่มกนัเหมอืนกบัยุทธศาสตร์ชาต ิโดยตอ้งใหอ้งคก์รภาคประชาชน
เขา้มามสีว่นรว่มในทุกระดบัของยทุธศาสตร ์

3.2.3 การสมัมนาของสมาช ิกสภากรุงเทพมหานคร เพื ่อเตร ียมการก าหนด
แนวทาง 

การพจิารณาร่างขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
เมือ่วนัที ่5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมธาวลยั อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุร ีสรุปดงันี้ 

ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดเ้สนอร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายฯ มาถงึสภาฯ 
แลว้ 

เมื่อวนัที ่29 มถิุนายน 2561 และไดใ้หส้ านกังานเลขานุการสภา สง่ใหท้่านสมาชกิสภาฯ ทุกท่านพจิารณา
แลว้  
ซึ่งจะบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุมสภาฯ ในวนัพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 และมแีผนจะอภิปราย
ต่อเนื่องไปจนถงึวนัพฤหสับดทีี ่19 กรกฎาคม 2561 โดยสภาฯ จะตอ้งพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน  45 
วนันับแต่วนัทีส่ภาฯ พจิารณาร่างขอ้บญัญตันิี้เป็นครัง้แรก ซึง่จะครบก าหนด 45 วนัในวนัศุกรท์ี ่ 31 สงิหาคม 
2561 ในการนี้สภาฯ จงึจดัการสมัมนาของสมาชกิสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรยีมการก าหนดแนว
ทางการพจิารณารา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
สรุปการสมัมนาได ้ดงันี้ 

1. ผูแ้ทนจากส านกัการคลงั น าโดย นางสาวรสธารนิทร ์อุ่นอนนัต ์รองผูอ้ านวยการส านกัการ
คลงั  

มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานะการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร  ฐานะเงินสะสมของ
กรุงเทพมหานคร  รายงานภาระผูกพันตามสญัญาของโครงการต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประมาณการรายรบัของกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๘๐,๐๐๐ ลา้นบาท   

2. ผูแ้ทนจากส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร น าโดย นางสาวอารยี ์วงศ์นพรตัน์
เลศิ  

ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มาใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเรื่องการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หลักเกณฑ์การจดัท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หน่วยงานเสนอค าขอ ๑๐๔,๖๓๓ ลา้นบาท การพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยมีรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์  ผิวงาม เป็นประธาน ก าหนดนโยบายจัดท างบประมาณของ
กรุงเทพมหานครแบบสมดุล และก าหนดกรอบการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จ านวน ๘๐,๔๔๕,๘๐๑,๐๐๐ บาท เป็นของกรุงเทพมหานคร ๘๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นของ
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การพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร ๔๔๕,๘๐๑,๐๐๐ บาท โครงการต่อเนื่องตัง้งบประมาณปี 2562 มลูคา่มากกว่า 
1,000 ลา้นบาท  และแนะน าใหดู้ขอ้มลูในเล่มร่างงบประมาณโดยสงัเขปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทีจ่ดัท าขึน้เพื่อสรุปรายละเอยีดจากเอกสารงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ทีก่รุงเทพมหานครเสนอต่อ
สภากรุงเทพมหานคร ซึง่มจี านวนหลายเล่ม และมขีอ้มูลรายละเอยีดเป็นจ านวนมาก โดยประมวลขอ้มลู
เกี่ยวกบังบประมาณรายจ่าย ประมาณการรายรบั และสาระส าคญัที่เกี่ยวขอ้งอนัควรแก่ความสนใจไวใ้น
ลกัษณะที่สะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายกว่าการศึกษาจากเอกสาร
งบประมาณประจ าปี 

3. คณะอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานคร โดยนายไพฑูรย์ ขมัภ
รตัน์ 

ประธานอนุกรรมการ ได้น าเสนอเรื่องการเตรียมการก าหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร  

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในส่วนของสภาฯ ให้สมาชกิสภาฯ 
พจิารณา  

ซึง่มรีายละเอยีด  ดงันี้ 
 (1) แผนขัน้ตอนการพจิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  
 (๒) ก าหนดการปฏบิ ตั งิานของคณะกรรมการวสิามญัพ จิารณาร ่างข อ้บญัญ ตัิ

กรุงเทพมหานคร  
เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 (๓) แบบสอบถามการอภปิรายวาระทีห่นึ่ง (ขอใหต้อบแบบสอบถามส่งส านกังานเลขานุการ

สภาฯ  
ภายในวนัศุกรท์ี ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
 (๔) แบบสอบถามความต้องการเอกสารรายละเอ ียดที่ขอให้หน่วยงานจดัส่งเพื่อ

ประกอบ 
การพจิารณาร่างขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  
และสรุปผลการตอบแบบสอบถามฯ (โดยมอบนางสุกญัญา สุวฒันวงศ์ พจิารณาเสนอคณะกรรมการ

วสิามญัฯ  
เป็นผูพ้จิารณาขอเอกสารเมือ่เปิดประชุมคณะกรรมการวสิามญัฯ แลว้) 
 (๕) ร่างรายชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  
 (๖) ร่างค าสัง่คณะกรรมการว ิสามญัฯ เรื่อง ตัง้คณะอนุกรรมการเพื ่ อพ ิจารณา

งบประมาณ 
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ทีป่ระชุมสมัมนามคีวามเหน็ว่า สมาชกิสภาฯ ๑ ท่านควรเป็น
อนุกรรมการได้ไม่เกนิ ๒ คณะ และถ้าเป็นประธานอนุกรรมการควรเป็นคณะเดยีว เพื่อป้องกนัปัญหา
องคป์ระชุมไม่ครบ) 
 (๗) แบบเสนอรายชื่ออนุกรรมการเพื่อพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  
(ขอใหแ้จง้รายชื่ออนุกรรมการทีต่อ้งการเปลีย่นแปลงแกไ้ขจากร่างค าสัง่ฯ ใหส้ านักงานเลขานุการสภาฯ 
ทราบภายในวนัจนัทรท์ี ่๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

(๘) โครงการผกูพนัของส านกัต่าง ๆ ทีใ่ชง้บประมาณสงู  
 (๙) ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิพีจิารณาร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

(9.1) พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  

(9.2) พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  

(9.3) พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561  
(9.4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีพ.ศ. 

2546 

(9.5) ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2529  

(9.6) ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม พ.ศ. 2533 

(9.7) ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560  

(9.8) ขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541  

(9.9) ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก าหนดประเภทรายรบั – รายจ่าย และการ
ปฏบิตั ิ

เกีย่วกบังบประมาณ พ.ศ. 2533   
  (9.10) แนวทางปฏิบัติในการยินยอมให้ใช้สอยทรพัย์สิน โดยจดทะเบียนสิทธิเหนือ

พืน้ดนิ 

4. คณะกรรมการการจราจรขนส่ง และการระบายน ้า โดยพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ง่วน
บรรจง  

รองประธานกรรมการ  ได้น าเสนอข้อมูลเรื่องการรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีวส่วนต่อ
ขยาย 
ชว่งแบริง่ -สมุทรปราการ และชว่งหมอชติ-สะพานใหม-่คคูต ซึง่สรุปขอ้มลูได ้ดงันี้  
 
 

(1) คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อว ันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 มีมติอนุมัติ
ให้ 
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผูด้ าเนินการก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขยีวเขม้ ช่วงหมอชติ–สะพานใหม–่คคูต และชว่งแบริง่–สมุทรปราการ  

(2) ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ม ีหนังส ือลงวนัที ่ 9 เมษายน 2553 เร ียน
ประธาน 

คณะอนุกรรมการพจิารณาความเหมาะสมการบรหิารจดัการโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้และสายสเีขยีวส่วน
ต่อขยาย  ขอร ับมอบทัง้ทร ัพย์ส ินและหนี้ ส ิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเข ียวช่ว งหมอชิต –
สะพานใหม่–คูคต  
และช่วงแบริง่–สมุทรปราการ ซึ่งมอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็น
ผู้ด าเนินการก่อสรา้ง โดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่าย เงนิลงทุนคนืให้แก่รฐับาลจาก
สญัญาสมัปทานระหวา่งปีที ่11 – 30 โดยมรีะยะปลอดการช าระหนี้ในชว่ง 10 ปีแรกของสมัปทาน 
  (3) สภากรุงเทพมหานครไดม้กีารประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยั

ที ่2  
(ครัง้ที ่3) ประจ าปี พ.ศ. 2553 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2553 มมีตเิหน็ชอบในหลกัการใหก้รุงเทพมหานคร
ด าเนินโครงการระบบขนสง่มวลชนในพืน้ทีน่อกเขตกรุงเทพมหานคร  

(4) ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ม ีหนังสือเมื่อวนัที่ 28 กนัยายน 2553 น า
เรียน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาให้กรุงเทพมหานครรบัมอบ
ทรพัยส์นิและหนี้สนิ เมื่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไดด้ าเนินการก่อสรา้งแลว้
เสรจ็ 

(5) คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร. ) ได ้มมีต ิที ่ประชุม ครัง้ที่ 
1/2558  

เมื่อวนัที่ 10 ม ิถุนายน 2558 เห ็นชอบในหลกัการให้กรุงเทพมห านครรบัผ ิดชอบ เป็นผู ้เด ิน
รถไฟฟ้า 
ส่วนต่อขยายสายสีเขยีวโดยจดัท าเป็นบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง
คมนาคม  
การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทยกบักรุงเทพมหานคร 
  (6) คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก ได้มีมติในการประชุมครัง้ที่ 1/2559  
เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม 2559 เห็นชอบร่างบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ได้มกีารลงนาม 3 

ฝ่าย  
เมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2559 และบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือก าหนดให้กระทรวงคมนาคมแต่งตัง้ 
คณะกรรมการเพือ่ด าเนินการตามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอื จ านวน 3 คณะ ดงันี้ 
     (6.1) คณะกรรมการประเมนิมูลค่าหนี้สนิและทรพัยส์นิ และพจิารณาก าหนดขัน้ตอน
การโอนหนี้สนิและทรพัยส์นิระหวา่งกนั 
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     (6.2) คณะกรรมการประสานงานดา้นเทคนิคและการเดนิรถ 
     (6.3) คณะกรรมการก ากบัดแูลและตดิตามผลการด าเนินงาน 
  (7) กรุงเทพมหานครได้จดัท าบนัทึกข้อตกลง เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2559  
ระหว่างกรุงเทพมหานครกบับรษิ ัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั ด าเนินการต ิดตัง้ระบบไฟฟ้าและ

เครื่องจกัรกล 
และระบบการเดินรถ (E&M) และบริหารจดัการเดินรถโครงการ (O&M) โดยตามบนัทึกข้อตกลง

ระบุว่า 
หากรายได ้ค ่าโดยสารไม ่เพยีงพอที ่จะช าระค ่าใชจ้ ่ายของโครงการตามจ านวนที ่เกดิขึน้จรงิ

กรุงเทพมหานคร 
จะอุดหนุนงบประมาณช าระคา่ใชจ้่ายของโครงการในสว่นทีย่งัขาดอยู่ 
  (8) คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร.) ไดม้มีตใินการประชุมครัง้ที ่

1/2560  
เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครบรกิารเดนิรถไฟฟ้าจากสถานีแบริง่–สถานี
ส าโรง จ านวน 1 สถานี 

(9) คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก ได้มีมติในการประชุม ครัง้ที่ 2/2560  
เมื ่อ ว นั ที ่ 2 9  ม ิถ ุน ายน  2560  เห ็น ชอบ ในหล กัก าร ให ้ร ฐับ าลสน ับ สนุน งบป ระม าณ ให้
กรุงเทพมหานคร 
ส าหรบัการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ชว่งหมอชติ–สะพานใหม–่คคูต และชว่งแบริง่–
สมุทรปราการ 

(10) คณะกรรมการก ากบัดแูลและตดิตามผลการด าเนินงานฯ ไดม้กีารประชุม ครัง้ที ่2/2560  
เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยที่ประชุมได้ม ีมติมอบหมายให้กรุงเทพมหานครจดัท าข้อเสนอ
สดัส่วน 
การลงทุนที่เหมาะสมของโครงการระบบขนส่งมวลชนระหว่างรฐับาลและท้องถิ่นเพื่อประกอบการ
พจิารณา 
  (11) คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานฯ ได้มีการประชุ ม ครัง้ที ่

3/2561  
เมือ่วนัที ่17 มกราคม 2561 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาขอ้เสนอของกรุงเทพมหานครในการรบัโอนโครงการ 
  (12) คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานฯ ได้มีการประชุม  ครัง้ที ่

4/2561  
เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยในที่ประชุมส านักงานบรหิารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลงัได้
เสนอขอ้เสนอในการรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ–สะพานใหม่–คูคต และช่วงแบริง่–
สมุทรปราการ ใหท้ีป่ระชุมทราบ และทีป่ระชุมมมีตใิหก้รุงเทพมหานครพจิารณาขอ้เสนอของส านักงาน
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บรหิารหนี้สาธารณะโดยใหห้ารอืกบัผูบ้รหิารกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร โดยขอ้เสนอของ
ส านกังานบรหิารหนี้สาธารณะ มดีงันี้ 

     (12 .1 ) ค ่า งาน โยธา  ส าน ัก งานบ รหิ ารหนี ้ส าธ ารณ ะจะกู ้เง นิ เพื ่อ ให้
กรุงเทพมหานคร 

กูต้่อแทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ใหก้รุงเทพมหานครเริม่ช าระคนืในปี 2573 วงเงนิ
รวม 44,429.83 ลา้นบาท  
 (12.2) ค่าจดักรรมสทิธิแ์ละดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมเงนิกูข้องค่าก่อสรา้งงาน
โยธาทีส่ านักงบประมาณไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อช าระไปแลว้ ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 วงเงนิ 7,356.11 
ลา้นบาท กรุงเทพมหานครจะตอ้งช าระหนี้คนืเพือ่น าสง่เขา้กระทรวงการคลงั โดยใหก้รุงเทพมหานครเริม่
ช าระหนี้ดงักล่าวตัง้แต่ปี พ.ศ. 2573 เป็นตน้ไป  
 (12.3) ค่าใช้จ่ายในการติดตัง้ระบบไฟฟ้าและเครื่องจกัรกลและระบบการเดิน
รถ  
(ไม่รวมค่ารถไฟฟ้า) ที่กรุงเทพมหานครได้ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงมอบหมายใหบ้รษิทั กรุงเทพ
ธนาคม จ ากดั  
ไปแลว้ ก าหนดใหบ้รษิทัด าเนินการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าและเครื่องจกัรกลและระบบการเดนิรถ และบรหิาร
จดัการเดนิรถโดยในช่วงตัง้แต่ปี 2562–2572 จะมกีารช าระค่าดอกเบี้ยของค่างานติดตัง้ระบบไฟฟ้าและ
เครื่องจกัรกลและระบบการเดนิรถ ปีละ 1,000 ล้านบาท (จ านวน 10 ปี) และในช่วงปี 2573–2576 จะ
ช าระคนืเงนิตน้ของค่างานดงักล่าว จ านวนทัง้หมด 22,560.79 ลา้นบาท 
  (13) สรุปประมาณการหนี้และค่าใช้จ่ายที่กรุงเทพมหานครจะต้องจดัหาเพื่อช าระ

หนี้ 
โครงการในการรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงแบริง่–สมุทรปราการ และช่วงหมอชติ–สะพานใหม่–
คคูต 
   - หนี้คา่งานโครงสรา้งพืน้ฐาน   44,429.83  ลา้นบาท 
   - คา่ดอกเบีย้คา่งานโครงสรา้งพืน้ฐาน  13,051.97  ลา้นบาท 

  และคา่ธรรมเนียมเงนิกู ้
   - หนี้เงนิคา่จดักรรมสทิธิแ์ละดอกเบีย้และ    7,356.11  ลา้นบาท 

  คา่ธรรมเนียมเงนิกูข้องค่าก่อสรา้งงานโยธา 
  ทีส่ านกังบประมาณไดจ้ดัสรรงบประมาณ 
  เพือ่ช าระไปแลว้ ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

   - หนี้คา่งาน E&M    22,560.79  ลา้นบาท 
   - คา่ดอกเบีย้งาน E&M      1,511.00  ลา้นบาท 

รวมเป็นหน้ี    88,909.70  ล้านบาท 
   - หากรวมผลขาดทุนการด าเนินการ 10 ปีแรก    21,134.00  ลา้นบาท 
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   รวมเป็นหน้ีท่ีกรงุเทพมหานครต้องช าระ  110,034.70  ล้าน
บาท 
  (14) คณะกรรมการก ากบัดแูลและตดิตามผลการด าเนินงานฯ ไดม้กีารประชุม ครัง้ที ่6/2561  
เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งกรุงเทพมหานครยนืยนัเจตนารมณ์ที่จะรบัโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขยีว ชว่งแบริง่–สมุทรปราการ และชว่งหมอชติ–สะพานใหม–่คคูต  

ทัง้นี้ กรุงเทพมหานครต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนถงึจะ
สามารถ 

ด าเนินตามขัน้ตอนต่อไปได ้
(15) สภากรุงเทพมหานคร ได้มกีารประชุมในสมยัประชุมสามญั สมยัที่สอง (ครัง้ที่ 
5)  

พ.ศ. 2561 เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดร้ายงานว่าในการรบัโอน
โครงการจะไม่ใช้งบประมาณกรุงเทพมหานครเลย ซึ่งที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครรบัทราบตามที่ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครรายงาน 
  (16) กระทรวงคมนาคม มหีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่คค 0208/4123 ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2561  
แจ้งกระทรวงมหาดไทย กรณีกรุงเทพมหานครได้ยนืยนัว่า ฝ่ายบรหิารของกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะ
ด าเนินการให้มกีารเดนิรถไฟฟ้าสายสเีขยีว การด าเนินการในเรื่องนี้ยงัมขี ัน้ตอนที่กรุงเทพมหานคร
จะต้องด าเนินการ 
ตราข้อบญัญัติกรุงเทพมหานครในการกู้เงิน และต้องน าเสนอเรื่องการกู้เงินเพื่อจ่ายโครงการงาน
โยธา 
และคา่ใชจ้่ายเพือ่ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าของโครงการฯ เสนอต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
  (17) กระทรวงคมนาคม มหีนงัสอืด่วนทีส่ดุ ที ่คค 0208/4125 ลงวนัที ่25 พฤษภาคม 2561  
แจง้กรุงเทพมหานคร ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่น าเสนอสภากรุงเทพมหานครพจิารณาโดยเรว็ 
  (18) ส านักการจราจรและขนส่ง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1605/737 ลงวนัที่ 25   
พฤษภาคม 2561 เรยีนปลดักรุงเทพมหานครเพือ่เสนอร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การกูเ้งนิ

เพือ่ใช ้
ในการรบัโอนทรพัยส์นิ หนี้สนิ และภารกจิอื่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ–สะพานใหม่–

คคูต  
และช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ ต่อคณะกรรมการพฒันากฎหมายตามกลุ่มภารกิจด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
เพือ่จะไดเ้สนอสภากรุงเทพมหานครพจิารณา 
  (19) กรุงเทพมหานคร มีหนังสือที่ กท 1605/2582 ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2561  
แจง้กระทรวงคมนาคมว่า กรุงเทพมหานครขอยนืยนัทีจ่ะด าเนินการตามมตขิองคณะกรรมการจดัระบบการจราจร

ทางบก  



- ๒๔ - 
 

ทีเ่หน็ชอบในหลกัการใหก้รุงเทพมหานครรบัผดิชอบเดนิรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ–สะพานใหม่–
คูคต และช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ โดยกรุงเทพมหานครจะด าเนินการตามขัน้ตอนของกฎหมาย 
ระเบยีบราชการ 

 (20) กระทรวงมหาดไทยมหีนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่มท 0211.5/09066 ลงวนัที ่5 มถิุนายน 2561  
แจ้งกรุงเทพมหานครสรุปว่า ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรดัน าเรื่องดงักล่าวเสนอสภากรุงเทพมหานคร
เพื่อออกขอ้บญัญัติในการกู้เงนิฯ ผลเป็นประการใดให้รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อจะได้น าเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป 
  (21) กระทรวงมหาดไทยมหีนังสอื ที่ มท 0100/09288 ลงวนัที่ 8 มถิุนายน 2561  
เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งยืนยันว่าจะให้ความช่วย เหลือ

กรุงเทพมหานคร 
ในการรบัโอนทรพัยส์นิและหนี้สนิไดแ้คไ่หน เพยีงใด 
  (22) กระทรวงการคลงัมหีนงัสอื ด่วนทีส่ดุ ที ่กค 0907/10133 ลงวนัที ่28 มถิุนายน 2561  
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่ากระทรวงการคลังจะด าเนินการกู้ เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่
กรุงเทพมหานคร 
โดยอนุมตัขิอง ครม. ภายใต้พระราชบญัญตักิารบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
ทัง้นี้ กรุงเทพมหานครจะตอ้งยนืยนัวา่จะสามารถเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไดภ้ายในเดอืนธนัวาคม 2561 
ตามแผนงาน และจะต้องน าเสนอเรื่องการกู้เงนิต่อสภากรุงเทพมหานครและ ครม. เพื่อพจิารณา
อนุมตั ิพรอ้มทัง้ขอบรรจุวงเงนิในแผนการบรหิารหน้ีสนิสาธารณะประจ าปีงบประมาณต่อ นอกจากนี้ 
ขอใหก้รุงเทพมหานครปฏบิตัติามขัน้ตอน กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบถว้นดว้ย  
  
4. ญตัติท่ีสภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบแล้ว ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 สรปุดงัน้ี 
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4.1 ปี พ.ศ. 2557 มจี านวนญตัตทิัง้สิน้ 9 ญตัต ิ  

 
ญตัติปี 2557 

 
 
 
 
 
 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
1. ขอใหก้รุงเทพมหานครเพิม่ประสทิธภิาพ 

การเร่งระบายน ้าทว่มขงัหลงัเกดิฝนตกหนกั 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

พลตร ีโชตภิณ  จนัทร์
อยู ่ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
8 ตุลาคม 2557 

รายงานผลการด าเนินการ 
4 พฤศจกิายน 2557 

2. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษารปูแบบและ
แนวทางการพฒันา 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานของ
กรุงเทพมหานคร 

นายธวชัชยั  ฟักองักูร สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
8 ตุลาคม 2557 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

3. ขอใหก้รุงเทพมหานครเพิม่มาตรการ 
ดา้นความปลอดภยัใหก้บัประชาชน 

นายวชิาญ  ธรรมสุจรติ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
15 ตุลาคม 2557 

รายงานผลการด าเนินการ 
24 ธนัวาคม 2557 

4. ขอใหก้รุงเทพมหานครเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยอย่างจรงิจงั 

พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ 
งว่นบรรจง 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
15 ตุลาคม 2557 

รายงานผลการด าเนินการ 
11 พฤษภาคม 2558 

5. ขอใหก้รุงเทพมหานครสง่เสรมิใหป้ระชาชน 
ใชจ้กัรยานในเมอืงอยา่งจรงิจงั 

เรอืโท วารนิทร ์เดช
เจรญิ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
29 ตุลาคม 2557 

รายงานผลการด าเนินการ 
19 พฤศจกิายน 2557 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
6. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการดา้น 

การสาธารณสขุเพือ่พฒันากรุงเทพมหานคร 
ใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

นายพรเทพ  ศริวนา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

5 พฤศจกิายน 2557 
รายงานผลการด าเนินการ 

18 ธนัวาคม 2557 
7. ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัการศกึษาใน

โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานครใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

นางสาวดวงพร  รุจเิรข สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
22 ตุลาคม 2557 

รายงานผลการด าเนินการ 
19 พฤศจกิายน 2557 

8. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัแกไ้ขปัญหา
การจราจรและบรูณาการการท างานกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

นายฉตัรชยั  พรหมเลศิ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
29 ตุลาคม 2557 

รายงานผลการด าเนินการ 
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4.2 ปี พ.ศ. 2558 มจี านวนญตัตทิัง้สิ้น 16 ญตัติ 
 

ญตัติปี 2558 
 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
1. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการ

แต่งตัง้ 
ขา้ราชการในต าแหน่งทีว่า่ง 

เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ 
นายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ์ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
7 มกราคม 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
6 มนีาคม 2558 

2. ขอใหก้รุงเทพมหานครเครง่ครดัเกีย่วกบั 
การอนุญาตการก่อสรา้งอาคารใหญ่ใน
พืน้ทีซ่อยแคบเพือ่ไม่ใหเ้กดิปัญหา
เชน่เดยีวกบักรณีโรงแรม ด ิเอทสั บางกอก 
ในซอยร่วมฤด ี

นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
นายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ์ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
1 เมษายน 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
31 มนีาคม 2560 

3. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่เพิม่
ประสทิธภิาพการแปรสภาพขยะมลูฝอยให้
มมีลูคา่ 

นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
21 มกราคม 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
7 มถิุนายน 2559 

4. ขอใหก้รุงเทพมหานครเร่งด าเนินการ
เตรยีมความพรอ้มรบัผลกระทบค าตดัสนิ
ของอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศ กรณี
รถและเรอืดบัเพลงิ 

เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

4 กุมภาพนัธ ์2558 
รายงานผลการด าเนินการ 
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26 ธนัวาคม 2559 
5. ขอใหก้รุงเทพมหานครเร่งด าเนินการ

โครงการก่อสรา้งอาคารศาลาวา่การ
กรุงเทพมหานคร 2  
ดนิแดงใหเ้สรจ็สมบูรณ์และสามารถเขา้ใช้
งานไดโ้ดยเรว็ 

นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวร
วงศ ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

4 กุมภาพนัธ ์2558 
รายงานผลการด าเนินการ 

30 ธนัวาคม 2558 
6. ขอใหก้รุงเทพมหานครพฒันาคุณภาพ

การศกึษาในโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานคร 
ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

นายพรชยั  เทพปัญญา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
8 เมษายน 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
21 พฤษภาคม 2558 และ 

22 มถิุนายน 2558 
ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
7. ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงสะพาน

ทางเดนิชมธรรมชาตป่ิาชายเลนบางขนุ
เทยีนใหม้คีวามคงทนถาวร 

พลตร ีสทุธชิยั วงษ์บบุผา  
นายธวชัชยั ฟักองักรู  
นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์  
นายฉตัรชยั พรหมเลศิ  
และ พลตร ีโชตภิณ จนัทร์
อยู ่
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
22 เมษายน 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
9 กนัยายน 2558 

8. ขอใหก้รุงเทพมหานครสง่เสรมิสนบัสนุนให้
มโีครงการธนาคารเมลด็พนัธุข์า้วชุมชน 
เขตคลองสามวา 

พลตร ีสทุธชิยั วงษ์บบุผา  
นายธวชัชยั ฟักองักรู  
นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์  
นายฉตัรชยั พรหมเลศิ  
และ พลตร ีโชตภิณ จนัทร์
อยู ่ 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

6 พฤษภาคม 2558 
รายงานผลการด าเนินการ 

22 กรกฎาคม 2558 

9. ขอใหก้รุงเทพมหานครชะลอโครงการจดัหา 
รถกูภ้ยัขนาดเลก็ ระยะที ่2 

เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ  
และนางสกุญัญา สุวฒัน
วงศ ์ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
1 กรกฎาคม 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
29 กนัยายน 2559 
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10. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 
 

นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา  สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
8 กรกฎาคม 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
4 ธนัวาคม 2558 

11. 
 
 
 
 

ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญัเพือ่ศกึษาการปรบัปรุงระบบการ
จดัเกบ็รายไดข้องกรงุเทพมหานครใหม้ี
ประสทิธภิาพ 
 

นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์  
นางสกุญัญา สวุฒันวงศ ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
8 กรกฎาคม 2558 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

 
12. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาเพือ่ตราขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
จรรยาบรรณของสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

พลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู่ 
นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า 
นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์  
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
8 กรกฎาคม 2558 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
13. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่จดัท าแผนให้

ประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครไดร้บั
วคัซนีโรคคอตบีอยา่งเรง่ดว่น 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
7 ตุลาคม 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
30 มนีาคม 2559 

14. ขอใหก้รุงเทพมหานครตรวจสอบและ
ด าเนินการกบัป้ายโฆษณาทีผ่ดิกฎหมาย 

พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
21 ตุลาคม 2558 

รายงานผลการด าเนินการแลว้ 
4 พฤษภาคม 2559 

15. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
บงัคบัใชข้อ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 
การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี การ
บรหิารทรพัยากรน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี 

นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
28 ตุลาคม 2558 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

16. ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัหาแหล่งน ้า นางสาวเฟ่ืองฟ้า สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
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ส าหรบั 
ใชใ้นการดแูลตน้ไมใ้หเ้พยีงพอในชว่ง
หน้าแลง้ เพือ่ใหก้รุงเทพมหานครสเีขยีว 

เทยีนประภาสทิธิ ์ ในญตัตเิมือ่วนัที ่
28 ตุลาคม 2558 

รายงานผลการด าเนินการ 
25 เมษายน 2559 

 
 
 4.3 ปี พ.ศ. 2559 มจี านวนญตัตทิัง้สิ้น 45 ญตัติ 
 

ญตัติปี 2559 
 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
1. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
จดัตัง้กองทุนสขุภาพทอ้งถิน่ 
(กรุงเทพมหานคร) 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
20 มกราคม 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

2. ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัใหม้ถีนนสาย
อาหารทุกส านกังานเขต 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

3 กุมภาพนัธ ์2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

23 มนีาคม 2559 
ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
3. ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัภมูทิศัน์ถนน

วภิาวดรีงัสติตลอดแนว 
นายไพพรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 

ในญตัตเิมือ่วนัที ่
20 มกราคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
25 ตุลาคม 2559 

4. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการจดัซือ้จดั
จา้งและคดัเลอืกผูร้บัจา้งทีร่บังานของ
กรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใสถูกตอ้งและ
ตอ้งพรอ้มใหต้รวจสอบอยา่งเปิดเผยและ
รวดเรว็ 

นายพรชยั เทพปัญญา  สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
27 มกราคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
23 มนีาคม 2559 

5. ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมการตัง้ นายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล  สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
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งบประมาณปี 2560 (เฉพาะสว่นทีจ่ าเป็น) 
เพือ่ด าเนินการโครงการก่อสรา้งอาคาร
ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง 
และอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
ใหเ้ปิดใชท้ าการไดภ้ายในเดอืนมกราคม 
2560 

ในญตัตเิมือ่วนัที ่
27 มกราคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
19 กรกฎาคม 2561 

6. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
จดัตัง้ศนูยก์ารมสีว่นรว่มของประชาชน 

พลต ารวจตร ีประสพโชค 
พรอ้มมลู 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
27 มกราคม 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

7. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาและยกร่าง
ปรบัปรุงขอ้บญัญตัแิละระเบยีบเกีย่วกบั
การงบประมาณ การคลงั และการพสัด ุ

นางวรรณวไิล พรหมลกัข
โณ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

3 กุมภาพนัธ ์2559 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

8. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปรบัปรุง
โครงสรา้งการโอนภารกจิดา้นการควบคุม
อาคารจากส านกัการโยธาใหอ้ยูใ่นความ
รบัผดิชอบของส านกัผงัเมอืง 

นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
นายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ์ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

3 กุมภาพนัธ ์2559 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

9. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาและตดิตาม
การด าเนินงานของกรุงเทพมหานครตาม
นโยบายของรฐับาล 

นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
27 เมษายน 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
10. รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 

ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้งดดัแปลงหรอื
เปลีย่นการใชอ้าคารบางชนดิหรอืบาง
ประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตบาง
ซื่อ เขตดุสติ และเขตบางพลดั 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
20 เมษายน 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 
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11. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการและ

บรหิารจดัการสิง่ก่อสรา้งรุกล ้าคลอง
ลาดพรา้วและคลองสอง 

นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวร
วงศ ์ 
พลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา 
นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ 
นางสุกญัญา สุวฒันวงศ ์
นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ  
ณ อยธุยา 
พลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู่ 
นางสาวเฟ่ืองฟ้า  
เทยีนประภาสทิธิ ์
นางสาวดวงพร รุจเิรข 
พลต ารวจตร ีประสพโชค 
พรอ้มมลู 
พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ 
งว่นบรรจง 
เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ 
นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
27 เมษายน 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
7 มถิุนายน 2560 

12. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการ
โครงการชุมชนสขุภาวะตามวตัถุประสงค์
และก าหนดมาตรการในการด าเนิน
โครงการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
20 เมษายน 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
13 พฤษภาคม 2559 

13. ขอใหก้รุงเทพมหานครเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉินนอก
โรงพยาบาล 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
27 เมษายน 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
2 ธนัวาคม 2559 

    
ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
14. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัการจดัตัง้

สถานีดบัเพลงิเพิม่ใหพ้รอ้มปฏบิตัภิารกจิ
เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 

ในญตัตเิมือ่วนัที ่
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ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 4 พฤษภาคม 2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

13 ธนัวาคม 2559 
 

15. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการสรา้ง
ถนนเลยีบคลองประปาจากเขตดอนเมอืง
ไปเขตหลกัสีถ่งึถนนแจง้วฒันะ 

นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

4 พฤษภาคม 2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

21 พฤศจกิายน 2559 
 

16. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการตาม
บนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งกรุงเทพมหานคร
กบักรมการปกครอง เพือ่การใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลูทะเบยีนประวตัริาษฎรและ
โปรแกรมส าหรบัการอ่านขอ้มลูจากบตัร
ประจ าตวัประชาชน 

พลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู่ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

4 พฤษภาคม 2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

8 ธนัวาคม 2559 

17. ขอใหก้รุงเทพมหานครบรหิารโครงการให้
เกดิผลสมัฤทธิค์ุม้คา่กบังบประมาณ 
 

นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวร
วงศ ์
นางสุกญัญา  สวุฒันวงศ ์
นายค ารณ  โกมลศุภกจิ 
พลเอกคนินทร  วงศา
โรจน์ 
นางวรรณวไิล  พรหมลกัข
โณ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

4 พฤษภาคม 2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

25 สงิหาคม 2559 

18. ขอใหก้รุงเทพมหานครตัง้สถานีดบัเพลงิ
ยอ่ยในพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืง 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

18 พฤษภาคม 2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

14 ธนัวาคม 2559 
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19. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
ขอใชท้ีด่นิของ 
หน่วยราชการอื่นในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร
เพือ่ใชเ้ป็นทีท่ าการหรอืเพือ่ประโยชน์ใน
การจดัท าบรกิารสาธารณะ 
 
 

พลต ารวจตร ีประสพโชค   
พรอ้มมลู 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

18 พฤษภาคม 2559 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
20. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่

กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษา
และตดิตาม            การด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรฐับาล 

พลต ารวจตร ีประสพโชค   
พรอ้มมลู 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

18 พฤษภาคม 2559 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

21. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
ด าเนินการ       ดา้นจดับรกิารดแูลระยะ
ยาวส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 
(กรุงเทพมหานคร) 

นายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
2  มถิุนายน 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

22. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง
เตรยีมความพรอ้ม   
รองรบัภารกจิตามพระราชบญัญตักิาร
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

นายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
2  มถิุนายน 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

23. ขอใหก้รุงเทพมหานครก่อสรา้งเขือ่น ค.
ส.ล. รมิคลองตาอูฐตลอดแนวคลอง
เพิม่เตมิจากสว่นทีด่ าเนินการแลว้ 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
2  มถิุนายน 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
7 มถิุนายน 2560 

24. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินโครงการ
ชุมชนสขุภาวะใหต้รงตามวตัถุประสงค์
ของโครงการ 

นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวร
วงศ ์

สภากรงุเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
8 มถิุนายน 2559 
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รายงานผลการด าเนินการ 
27 กรกฎาคม 2559 

25. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัเพือ่ปรบัปรุง
กระบวนการแต่งตัง้ขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
6 กรกฎาคม 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

26. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาและทบทวน
การด าเนินการโครงการรถโดยสารประจ า
ทางด่วนพเิศษ (BRT) 

นายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
6 กรกฎาคม 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
27. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่แกไ้ขและ

ป้องกนั 
ปัญหาน ้าทว่มขงัใหท้นัฤดฝูนปี ๒๕๕๙ 

เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

13 กรกฎาคม 2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

7 มถิุนายน 2560 
28. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการก่อสรา้ง

สะพานขา้มคลองเปรมประชากร ถนนเดชะ
ตุงคะ บรเิวณหน้าสถานีต ารวจนครบาล 
ดอนเมอืง แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

13 กรกฎาคม 2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

29 ธนัวาคม 2560 
29. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่

กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษา
แนวทางเตรยีมความพรอ้มรองรบัภารกจิ
ตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. 2559 

นายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
14 กนัยายน 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

30. ขอใหก้รุงเทพมหานครพจิารณาเรง่รดั
ด าเนินการตามญตัตขิองสมาชกิสภา
กรุงเทพมหานคร 

พลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู่ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
14 กนัยายน 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
7 มถิุนายน 2561 
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31. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง 
การแกไ้ขปัญหาการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร 

พลต ารวจตร ีประสพโชค 
พรอ้มมลู 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
14 กนัยายน 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

32. ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมแผนการ
ป้องกนัน ้าท่วมจากน ้าฝนมวลน ้าเหนือ  
และน ้าทะเลหนุน 

นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
5 ตุลาคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
7 มถิุนายน 2560 

33. ขอใหก้รุงเทพมหานครตัง้กรรมการ
ทดแทนและตัง้เพิม่กรรมการใน
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
จดัตัง้ศูนย์ 
การมสี่วนร่วมของประชาชน 

พลต ารวจตร ีประสพโชค 
พรอ้มมลู 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
5 ตุลาคม 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
34. ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงการ

ใหบ้รกิารของส านักงานเขตตาม
พระราชบญัญตัอิ านวยความสะดวกใน
การพจิารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
12 ตุลาคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
30 มกราคม 2560 

35. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางการ
จดัระบบบรกิารปฐมภูมดิา้นการ
สาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
19 ตุลาคม 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

36. ขอใหก้รุงเทพมหานครเร่งด าเนิน
โครงการโรงพยาบาล 2 ระบบ 

นายพรชยั  เทพปัญญา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
19 ตุลาคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
9 พฤษภาคม 2560 

37. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ

พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ 
งว่นบรรจง 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
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บรหิารจดัการแม่น ้า คู คลอง 26 ตุลาคม 2559 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

38. ขอใหก้รุงเทพมหานครก าหนดมาตรการ
ควบคุมดแูลคนต่างดา้วทีเ่ขา้มาอยูใ่นพืน้ที ่
กรุงเทพมหานคร 

นายภาส ภาสสทัธา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
26 ตุลาคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
10 มกราคม 2560 

39. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
ควบคุมและป้องกนัโรคในกรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558  

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
26 ตุลาคม 2559 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

40. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการจดัตัง้
กองทุนสขุภาพทอ้งถิน่ (กรุงเทพมหานคร) 

นายพรชยั เทพปัญญา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
26 ตุลาคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
12 เมษายน 2560 

 
ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
41. ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมแผนการ

ด าเนินงานในดา้นงบประมาณและดา้น
อื่นๆ ในงานพระราชพธิพีระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล - 
อดุลยเดช 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
21 ธนัวาคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
  10 กุมภาพนัธ ์2560 และ 

28 เมษายน 2560 
42. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัก ากบัดแูล 

การปรบัปรุงภูมทิศัน์ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง
บรเิวณถนนอุทยาน 

พลเอก โกญจนาท  
จุณณะภาต 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
19 ตุลาคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
26 ธนัวาคม 2559 

43. ขอใหก้รุงเทพมหานครรายงานการ
ด าเนินงานในภารกจิอนัเกีย่วเนื่องกบังาน

พลต ารวจตร ีประสพโชค 
พรอ้มมลู 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
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พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร
มหาภูมพิล  อดุลยเดช 

19 ตุลาคม 2559 
รายงานผลการด าเนินการ 

28 เมษายน 2560 
44. ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมแผนการ

รองรบัส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้ร่วมพธิพีระ
บรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมพิล 
อดุลยเดชฯ 

พลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
26 ตุลาคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
29 พฤษภาคม 2560 

45. ขอใหก้รุงเทพมหานครแกไ้ขปัญหาการ
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

นายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
27 มกราคม 2559 

รายงานผลการด าเนินการ 
9 มกราคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.4 ปี พ.ศ. 2560 มจี านวนญตัตทิัง้สิ้น 28 ญตัติ 

 
ญตัติปี 2560 

 
ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
1. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปรบัปรุง
ขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู่ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
4 มกราคม 2560 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 
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2. ขอใหก้รุงเทพมหานครน าขอ้สงัเกตของ
คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่าง
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ประกอบการพจิารณาการ
จดัท าร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561   

เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
18 มกราคม 2560 

รายงานผลการด าเนินการ 
2 พฤษภาคม 2560 

3. ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครในการจดัเกบ็
คา่ธรรมเนียมการเกบ็และขนสิง่ปฏกิลูหรอื
มลูฝอย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวง
ก าหนดคา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
หนงัสอืรบัรองการแจง้และการใหบ้รกิารใน
การจดัการสิง่ปฏกิลูหรอื 
มลูฝอย พ.ศ. 2559 
 

นายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
18 มกราคม 2560 

รายงานผลการด าเนินการ 
20 เมษายน 2560 

 

4. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้กรรมการ
ทดแทนในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและ
ตดิตามการด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรฐับาล 

นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
25 มกราคม 2560 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

 
5. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง เพิม่
ประสทิธภิาพในการจดัระเบยีบหาบเร่แผง
ลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ 

พลต ารวจตร ีประสพโชค  
พรอ้มมลู 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
25 มกราคม 2560 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

 
ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
6. ขอใหก้รุงเทพมหานครตดิตัง้เครือ่งกระตุก

หวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Automated External 
Defibrillator (AED)) ในสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

22 กุมภาพนัธ ์2560 
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รายงานผลการด าเนินการ 
6 มถิุนายน 2560 

7. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาและเสนอแนะ
แนวทางปรบัปรุงระเบยีบกรุงเทพมหานคร
วา่ดว้ยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 
2555 และระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ย
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบั 
การสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
1 มนีาคม 2560 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

8. ขอใหก้รุงเทพมหานครบรหิารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
รายงานความกา้วหน้าการด าเนินการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 - 
2560 

นายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

12 เมษายน 2560 
รายงานผลการด าเนินการ 

31 พฤษภาคม 2560 
9. ขอใหก้รุงเทพมหานครแกไ้ขปัญหาของ

โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร  
(ดนิแดง 2) 

พลตร ีสทุธชิยั  วงษ์บุบผา 
นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ 
นายเชนทร ์วพิฒัน์บวร
วงศ ์
นายฉตัรชยั พรหมเลศิ 
พลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู่ 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
12 เมษายน 2560 

รายงานผลการด าเนินการ 
29 มถิุนายน 2560 

10. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัการ
ด าเนินการก่อสรา้งสถานีดบัเพลงิราษฎร์
บรูณะ 

นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ  
ณ อยธุยา 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
26 เมษายน 2560 

รายงานผลการด าเนินการ 
3 สงิหาคม 2560 

11. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการตาม
กฎหมาย ขอ้บญัญตัริะเบยีบและหลกั 
ธรรมาภบิาล กรณีมอบหมายหรอืจา้ง
บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหด้ าเนิน
กจิการบรกิารสาธารณะดา้นต่างๆ  

พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ 
งว่นบรรจง 
นายฉตัรชยั พรหมเลศิ 
นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

12 กรกฎาคม 2560 
 

12. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและ
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มในการก่อสรา้ง

นายพรชยั เทพปัญญา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

12 กรกฎาคม 2560 
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โครงการ One Bangkok พืน้ทีเ่ขตปทุมวนั คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
13. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการโครงการ

ชุมชนสขุภาวะทีย่ ัง่ยนืใหต้่อเนื่อง 
พลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 

ในญตัตเิมือ่วนัที ่
12 กรกฎาคม 2560 

รายงานผลการด าเนินการ 
31 สงิหาคม 2560 

14. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
ควบคุมผลติภณัฑย์าสบูและคุม้ครอง
สขุภาพอนามยัของประชาชนตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู 
พ.ศ. 2560 

นายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
5 กรกฎาคม 2560 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

15. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
จดัระบบสาธารณสขุระดบัอ าเภอ เขต
กรุงเทพมหานคร 

นายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

12 กรกฎาคม 2560 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

16. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการ 
วสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของ
กรุงเทพมหานคร 

นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
5 กรกฎาคม 2560 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

17. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการบรูณาการ
แผนงานและงบประมาณในการบ ารุงรกัษา
และพฒันาคลองสายส าคญัใน
กรุงเทพมหานคร 
 

พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ 
งว่นบรรจง 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

26 กรกฎาคม 2560 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  

 

18. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่
ประสทิธภิาพ 

นายเชนทร ์วพิฒัน์บวร
วงศ ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

26 กรกฎาคม 2560 
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การบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของ
บรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหเ้กดิ
ผลสมัฤทธิใ์นการจดัท าบรกิารสาธารณะ 

 

19. 
 

ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่
กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษา
แนวทาง 
การบรหิารจดัการพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
ระดบัส านกังานเขตใหค้รอบคลุมพืน้ทีใ่น
การจดับรกิารสาธารณะใหป้ระชาชนไดร้บั
ประโยชน์มากขึน้ 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
4 ตุลาคม 2560 

ตัง้เพิม่กรรมการแลว้ 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
20. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัการจดัซือ้

เครือ่งกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิ
(Automated External Defibrillator 
(AED)) 

นายพรชยั  เทพปัญญา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
4 ตุลาคม 2560 

รายงานผลการด าเนินการ 
31 กรกฎาคม 2561 

21. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการ
ผลกัดนัขบัเคลื่อนการเกบ็ภาษผีลติภณัฑ์
ยาสบูในกรุงเทพมหานคร 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
4 ตุลาคม 2560 

รายงานผลการด าเนินการ 
27 ธนัวาคม 2560 

22. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่
กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษา
แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั 
กรุงเทพธนาคม จ ากดัใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์น
การจดัท าบรกิารสาธารณะ 

นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวร
วงศ ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
11 ตุลาคม 2560 

ตัง้เพิม่กรรมการแลว้ 

23. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางและ
วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและคุม้ค่าในการ
จดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 

นายชยาวุธ   ศริยิทุธ์
วฒันา 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
11 ตุลาคม 2560 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษา 

24. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่ นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
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กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษา
และเสนอแนะแนวทางปรบัปรุงระเบยีบ
กรุงเทพมหานครวา่ดว้ยชมุชนและ
กรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 และระเบยีบ
กรุงเทพมหานครวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายเกีย่วกบั
การสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554   

ในญตัตเิมือ่วนัที ่
11 ตุลาคม 2560 

ตัง้เพิม่กรรมการแลว้ 

25. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการตรา
ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครและออก
ประกาศกรุงเทพมหานครทีเ่กีย่วกบัการ
สาธารณสุขและขอใหบ้งัคบัใชอ้ย่างจรงิจงั 
 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

1 พฤศจกิายน 2560 
รายงานผลการด าเนินการ 

28 มถิุนายน 2561 
 
 
 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
26. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการแกไ้ข
ปัญหาการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ
โรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร 

นายพรชยั เทพปัญญา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

8 พฤศจกิายน 2560 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

27. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่กรรมการ
ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
บรหิารจดัการพืน้ทีก่รุงเทพมหานครระดบั
ส านกังานเขตใหค้รอบคลุมพืน้ทีใ่นการ
จดับรกิารสาธารณะใหป้ระชาชนไดร้บั
ประโยชน์มากขึน้ 

นายไพฑรูย ์  ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

8 พฤศจกิายน 2560 
ตัง้เพิม่กรรมการแลว้ 

28. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่กรรมการ
ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางและ
วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและคุม้ค่าในการ
จดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 

นายชยาวุธ   ศริยิทุธ์
วฒันา 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

8 พฤศจกิายน 2560 
ตัง้เพิม่กรรมการแลว้ 
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4.5 ปี พ.ศ. 2561 มจี านวนญตัตทิัง้สิ้น 38 ญตัต ิ
 

ญตัติปี 2561 
 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
1. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการด าเนินการ
ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 
2535 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
17 มกราคม 2561 

รายงานผลการด าเนินการ 
23 พฤษภาคม 2561 และ 

22 สงิหาคม 2561 
2. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการเกีย่วกบั

นโยบายรฐับาลทีก่ าหนดใหผู้ส้งูอายเุป็น
วาระแหง่ชาต ิ  

พลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
17 มกราคม 2561 

รายงานผลการด าเนินการ 
23 พฤษภาคม 2561 และ 

22 สงิหาคม 2561 
 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
3. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
พฒันาปรบัปรุงภารกจิระหวา่งส านกัและ
ส านกังานเขต  
เพือ่รองรบัการบรกิารประชาชน 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
24 มกราคม 2561 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

 
4. ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงการบรหิาร

จดัการดา้นการสาธารณสขุของ
กรุงเทพมหานคร 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
31 มกราคม 2561 

 
5. ขอใหก้รุงเทพมหานครทบทวนการอนุญาต 

ใหใ้ชส้ถานทีภ่ายในสวนสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครจดักจิกรรมทีไ่ม่ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการใชส้วนสาธารณะ 

นายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
31 มกราคม 2561 

รายงานผลการด าเนินการ 
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29 มถิุนายน 2561 
 

6. ขอให้สภากรุงเทพมหานครต้ังคณะกรรมการ

วิสามัญศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย

ด้านการโยธาและผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับ

กรุงเทพมหานคร  

นายภาส  ภาสสทัธา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

25 เมษายน 2561 
อยูร่ะหวา่งการศกึษาของ
คณะกรรมการวสิามญัฯ  

 
7. ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัระเบยีบและ

ก าหนดมาตรการไม่ใหบุ้คคลน าสนิคา้มา
ขายบนถนนสาธารณะ 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

14 กุมภาพนัธ ์2561 
 

8. ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัระเบยีบการ 
บรูณาการบรหิารจดัการเมอืงในพืน้ที ่
เกาะรตันโกสนิทรใ์หม้ภีาพลกัษณ์ทีด่แีละ
เหมาะสม 

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
4 เมษายน 2561 

 
9. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษารปูแบบการ
ปฏริปูโรงพยาบาล สงักดักรุงเทพมหานคร 

นายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
4 เมษายน 2561 

คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 

 
ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
10. ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัและปรบัปรุง

สวสัดกิารใหแ้พทย ์พยาบาล บุคลากร
โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร  
พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตัิ
หน้าทีใ่หเ้หมาะสม 

นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
25 เมษายน 2561 

รายงานผลการด าเนินการ 
10 ตุลาคม 2561 

11. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและ
กฎหมายทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการพืน้ที่
เกาะรตันโกสนิทร ์

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
18 เมษายน 2561 

อยูร่ะหวา่งการศกึษาของ
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
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12. ขอใหก้รุงเทพมหานครสง่เสรมิและเรง่รดั
ใหม้เีครอืขา่ยครอบครวัและชมรม
ผูป้กครองใน 
โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร 

นายภาส ภาสสทัธา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

2 พฤษภาคม 2561 

13. ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัการ
ด าเนินการปรบัปรุงขอ้บญัญตัแิละระเบยีบ
เกีย่วกบัการงบประมาณ การคลงั และการ
พสัดุ ตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัไดศ้กึษา 
และยกรา่งไว ้

นายเชนทร ์วพิฒัน์บวร
วงศ ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

9 พฤษภาคม 2561 
รายงานผลการด าเนินการ 

10 สงิหาคม 2561 
14. ขอใหก้รุงเทพมหานครสง่เสรมิยกยอ่งเชดิ

ชเูกยีรตผิูท้ าคุณประโยชน์ดา้นการศกึษา
ของกรุงเทพมหานคร 

นางสาวดวงพร รุจเิรข สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

9 พฤษภาคม 2561 
รายงานผลการด าเนินการ 

15 สงิหาคม 2561 
15. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการควบคุม 

การเชือ่มถนนสาธารณะกบัถนนเอกชน 
โดยเอกชนเรยีกเกบ็คา่ผา่นทาง 

นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

9 พฤษภาคม 2561 
16. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดั
ระเบยีบบนทางเทา้รวมถงึการจดัระเบยีบ
สายไฟฟ้าและสายสือ่สาร 

พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ 
งว่นบรรจง 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

9 พฤษภาคม 2561 
อยูร่ะหวา่งการศกึษาของ
คณะกรรมการวสิามญัฯ  

17. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและ
แนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นอนามยั
สิง่แวดลอ้ม 

นายพรเทพ ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

30 พฤษภาคม 2561 
อยูร่ะหวา่งการศกึษาของ
คณะกรรมการวสิามญัฯ  

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
18. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการ
ด าเนินงานของ 
หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

นายภาส ภาสสทัธา  สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

30 พฤษภาคม 2561 
คณะกรรมการวสิามญัฯ  
รายงานผลการศกึษาแลว้ 
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19. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่

กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษา
ขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ชใ้นการบรหิาร
จดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ใน 

นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

30 พฤษภาคม 2561 
ตัง้กรรมการเพิม่แลว้ 

 
20. ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการใช้

ประโยชน์อาคารศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2  
ดนิแดงและอาคารหอประชุมสภา
กรุงเทพมหานครใหเ้กดิความคุม้ค่า 
 

นายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

30 พฤษภาคม 2561 

21. ขอใหก้รุงเทพมหานครบรหิารจดัการศูนย์
สรา้งสุขทุกวยัใหม้ปีระสทิธภิาพเกดิ
ประโยชน์สงูสดุในการใหบ้รกิารประชาชน 

พลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

4  กรกฎาคม 2561 
 

22. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครแกไ้ขและเพิม่
พืน้ทีศ่กึษาของคณะกรรมการวสิามญั
ศกึษาฯ  
ขอ้เทจ็จรงิกฎหมายทีใ่ชใ้นการบรหิาร
จดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ใน 
 

นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

11 กรกฎาคม 2561 
 

23. ขอใหก้รุงเทพมหานครมนีโยบายให้
โรงพยาบาลและโรงเรยีนในสงักดั 
กรุงเทพมหานครลดละเลกิใชถุ้งพลาสตกิ
และกล่องโฟม รวมทัง้รณรงคใ์หชุ้มชน
ชว่ยกนัลดปรมิาณการใชถุ้งพลาสตกิและ
กล่องโฟม 

พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู่ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
3 ตุลาคม 2561 

รายงานผลการด าเนินการ 
11 มกราคม 2562 

 
24 ขอใหก้รุงเทพมหานครตรวจสอบระบบ

ควบคุมและการใชง้านกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV) ในศนูยก์ฬีาบางกอกอารน่ีาให้
มปีระสทิธภิาพ 

นายภาส ภาสสทัธา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
17 ตุลาคม 2561 

 
 



- ๔๗ - 
 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
25. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการบาดเจบ็และ
เสยีชวีติจากการจราจรทางถนน 

นายพรเทพ  ศริวินา
รงัสรรค ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
17 ตุลาคม 2561 

อยูร่ะหวา่งการศกึษาของ
คณะกรรมการวสิามญัฯ  

 
26. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
พฒันาการเดนิทางดว้ยระบบลอ้ ราง เรอื 
และการเชือ่มโยงเพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิ 
สงัคม และการท่องเทีย่ว 

พลต ารวจตร ีประสพโชค 
พรอ้มมลู 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
17 ตุลาคม 2561 

อยูร่ะหวา่งการศกึษาของ
คณะกรรมการวสิามญัฯ  

 
27. ขอแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัการประชุมสภา 

กรุงเทพมหานคร 
นายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 

ในญตัตเิมือ่วนัที ่
24 ตุลาคม 2561 

 
28. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครพจิารณาร่าง

ขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... สามวาระรวดเดยีว 

พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์  
งว่นบรรจง 
นายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ์ 
นายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา 
พลต ารวจตร ีประสพโชค 
พรอ้มมลู 
 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
24 ตุลาคม 2561 

 

29. ขอแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัการประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร 

พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู่ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
31 ตุลาคม 2561 

30. ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงภูมทิศัน์
บรเิวณพืน้ทีค่ลองหลอดตามอ านาจหน้าที ่

นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

7 พฤศจกิายน 2561  
31. ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมมาตรการ 

รองรบัผลจากค าพพิากษาศาลปกครอง
กลาง 

นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

23 พฤษภาคม 2561  



- ๔๘ - 
 

กรณีใหร้ือ้ถอนตลาดในพืน้ทีเ่ขตประเวศ 
โดยใหค้ านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบั
ผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรมกบั 
ทุกฝ่าย 
 

 

ล าดบั รายละเอยีด ผูเ้สนอ หมายเหต ุ
32. ขอใหก้รุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร

ก าชบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย 

นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ  
ณ อยธุยา 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
6 มถิุนายน 2561  

 
33. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการ
พฒันาใหก้รุงเทพมหานครเป็นเมอืง
อจัฉรยิะ  
(SMART CITY) 

พลต ารวจตร ีประสพโชค 
พรอ้มมลู 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่

14 พฤศจกิายน 2561 
อยูร่ะหวา่งการศกึษาของ
คณะกรรมการวสิามญัฯ  

 
34. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้ซ่อมและตัง้

เพิม่กรรมการในคณะกรรมการสามญั
ประจ าสภากรุงเทพมหานคร 

พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู่ สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
12 ธนัวาคม 2561 

 
35. ขอใหก้รุงเทพมหานครรายงานแผนการ

ด าเนินการบรหิารจดัการตลาดนดัจตุจกัร 
นายเชนทร ์วพิฒัน์บวร
วงศ ์

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
19 ธนัวาคม 2561  

 
36. ขอใหก้รุงเทพมหานครก าหนดมาตรการ 

และแนวทางการด าเนินการตรวจสอบ 
ควบคุมและก ากบัดแูลโครงการจา้งเหมา
เอกชนก าจดัขยะมลูฝอยโดยระบบเตาเผา 
มลูฝอย 
 

นายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่
19 ธนัวาคม 2561 

 

37. ขอใหก้รุงเทพมหานครรายงานการ
ด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว - 
ชว่งแบริง่ -  

พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์
งว่นบรรจง 

สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่ 
26 ธนัวาคม 2561 



- ๔๙ - 
 

สมุทรปราการ และชว่งหมอชติ - สะพาน
ใหม่ - คคูต 
 

38. ขอใหก้รุงเทพมหานครตรวจสอบการไดร้บั
และการใชจ้่ายงบประมาณเงนิอุดหนุน
รฐับาลทีผ่า่นมา 
 

นายภาส ภาสสทัธา สภากรุงเทพมหานครเหน็ชอบ 
ในญตัตเิมือ่วนัที ่ 
26 ธนัวาคม 2561 

 
 
 


