
สรปุผลงาน 
คณะกรรมการกิจการสภากรงุเทพมหานคร 

 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที่ 10 ตุลาคม 
2561 และสมยัประชุมวิสามญั สมยัที่สอง (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวนัพุธที่ 12 ธนัวาคม 
2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 7 คน ดงันี้  

๑.  พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่   ประธานกรรมการ       
๒.  นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า รองประธานกรรมการ   
๓.  นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา กรรมการ  
๔. พลต ารวจโท พลบูรณ์  ช านาญกูล กรรมการ 
7. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ กรรมการ 
6.  นายไพฑูรย ์ ขมัภรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 

 ต่อมานายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์ไดข้อลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 
2562 
 
ผูช้่วยเลขานุการ 

1.  นางพชัร ี ภุมราเศวต นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ  
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

2.  นางสาวทพิวรรณ               สุทธ ิ
1 มกราคม - 30 กรกฎาคม 2562 
 

นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

3.  นางสาวมณีรตัน์                ศรกี าเหนดิ 
31 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2562 

นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านักงานเลขานุการสภา
กรุงเทพมหานคร 

4.  นางสาวสาธติา                  โพธิเ์จรญิกจิ 
20 พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2562 

นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร 
กลุ่มงานประชุมกรรมการสามญั  
ส านักงานเลขานุการสภา
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กรุงเทพมหานคร 
  
 คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่ อท าหน้าที่พิจารณาศึกษางานด้านกิจการสภา
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คณะ คอื คณะอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานคร โดยมนีายไพฑูรย ์
ขมัภรตัน์ เป็นประธาน อนุกรรมการ 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

1. ภารกิจด้านในประเทศ 
    1.1 การตอ้นรบัหน่วยงานทีเ่ดนิทางมาศกึษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร 
          1.1.1 คณะนักศึกษาและคณาจารย์มหาวทิยาลยัราชภัฏเชยีงราย เขา้ศึกษาดูงานเกี่ยวกบับทบาท
หน้าทีข่องสภากรุงเทพมหานคร 
   คณะนักศกึษาและคณาจารย์มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย เขา้ศกึษาดูงานเกี่ยวกบับทบาท
หน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562  โดยมรีอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ 
ประธาน สภากรุงเทพมหานคร ใหก้ารตอ้นรบั นายภาส ภาสสทัธา สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร บรรยาย
สรุปเกีย่วกบับทบาทและหน้าทีข่องสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ความแตกต่างระหว่างองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่          และกระบวนการตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐัของหน่วยงานต่าง ๆ นายพรชยั เทพปัญญา สมาชกิ
สภากรุงเทพมหานคร บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
ประวตัคิวามเป็นมาของกรุงเทพมหานครจากอดตีจนถงึปัจจุบนั  
 1.1.2 คณะองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถิน่รูปแบบพเิศษ กรุงเทพมหานคร 
  คณะองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา เขา้ศกึษาดูงานเกีย่วกบัการบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ่น
รูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  20 ธันวาคม 2562  โดยมี นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
กรุงเทพมหานคร และนายกนัตพิจน์ สริภิกัดสิกุล กรรมการที่ปรกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 
บรรยายสรุปเรื่อง การพฒันาการศกึษาของเดก็และเยาวชน   
 
    1.2 การจดักจิกรรมส าคญัของสภากรุงเทพมหานคร 
       1.2.1 การสมัมนาระหว่างสมาชกิสภากรุงเทพมหานครและผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร ระหว่างวนัที ่
29 - 30 สงิหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พทัยา จงัหวดัชลบุร ีประกอบดว้ยหวัขอ้การสมัมนาฯ ดงันี้ 
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                   1) นโยบายการขับเคลื่อนแผนงานโครงการในงบประมาณปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร 
   2) นโยบายการขบัเคลื่อนและบทบาทการติดตามการใช้งบประมาณของสภากรุงเทพมหานคร 
                  3) สภากรุงเทพมหานครรบัฟังปัญหาการบรหิารงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานครในด้าน
ต่างๆ 
  จากการสมัมนาฯ และการอภิปรายร่วมกนัระหว่างสมาชกิสภากรุงเทพมหานครและผู้บรหิาร
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลเป็นประเดน็ ไดด้งันี้ 
 1) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และให้มีผลบังคับใช้
นับตัง้แต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่การจดัเก็บภาษีเริม่วนัที่ 1 มกราคม  2563  ซึ่งจะต้องมีการออก
กฎหมายฉบบัรอง เช่น กฎกระทรวงและหลกัเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น โดยขณะนี้กระบวนการในเรื่องกฎหมาย
ล าดบัรองปรากฏว่ายงัไม่มกีารด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ จงึเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติตาม
กฎหมายดงักล่าว ซึง่ฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานครมคีวามกงัวลว่า กระบวนการอาจจะไม่ทนัวนัที ่1 มกราคม 
2563 กระบวนการตรวจสอบที่ดนิในแต่ละเขตยงัไม่ได้ด าเนินการจึงไม่อาจประเมินภาษีที่ดินดงักล่าวได ้
ตลอดจนความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และประชาชนเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติดงักล่าวยงัไม่ชดัเจน ที่ประชุม
ร่วมกันในการสัมมนาฯ เห็นว่าระยะเวลา           การเตรยีมการดงักล่าวเป็นระยะเวลากระชัน้ชิด หาก
ด าเนินการโดยที่ไม่พร้อมอาจเกิดความเสียหายได้ จึงเห็นควรหารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทยซึ่งจะต้องออกกฎหมายรองในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้  รวมทัง้การตีความ
กฎหมายยงัมคีวามแตกต่างกนัอยู่ซึ่งยากต่อการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผดิชอบ                จงึเหน็ควร
น าเสนอความคิดเห็นในส่วนของหน่วยงานปฏิบัติ  คือ กรุงเทพมหานคร ถึงประเด็นปัญหาต่างๆ                     
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบรวมทัง้รฐับาลเพื่อทราบถึงประเด็นดงักล่าว และยงัเหน็ว่ารฐับาลควรได้ทราบ        
ในประเดน็ดงักล่าวดว้ยเพื่อหาแนวทางแกไ้ขต่อไป หากด าเนินการไปจะเกดิความเสยีหายต่อทางราชการได้       
จงึเชื่อว่าการด าเนินการตามกฎหมายฉบบันี้ไม่อาจด าเนินการได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากมี
ความจ าเป็น     ตอ้งรอขัน้ตอนปฏบิตัติามกฎหมายดงักล่าว 
 2)  การเก็บค่าธรรมเนียมขยะฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการ
ให้บรกิารในการจดัการสิง่ปฏิกูลหรอืมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  พ.ศ 2562 ซึ่งฝ่ายบรหิาร
กรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการชะลอการจดัเก็บชัว่คราวไว้ก่อน โดยที่ประชุมสมัมนาฯ เห็นว่าต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบ   เนื่องจากข้อบัญญัติดงักล่าวได้มีการประกาศใช้และให้มีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 
ตุลาคม 2562 การเลื่อนการบังคบัใช้กฎหมายดงักล่าวอาจจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครขาดรายได้จากการ
ด าเนินการตามขอ้บญัญตัฯิ ซึง่ที่ประชุมเหน็ว่า การเลื่อนจดัเกบ็ไม่ไดก้ระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากขอ้บญัญตัฯิ ยงัไม่ไดม้กีารจดัเกบ็ตัง้แต่ตน้ จงึยงัไม่เกดิความเสยีหายเป็นเพยีงรายไดป้ระมาณการ
เท่านั ้น  ซึ่ งยังต้องหารายได้จากส่วนอื่นมาทดแทนได้ อย่างไรก็ตามร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ สภา
กรุงเทพมหานครได้มีมติรบัหลักการและสภากรุงเทพมหานครได้มีการตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ เพื่อ
พจิารณาในประเด็นการขอเลื่อนการบงัคบัใช้ขอ้บญัญัตินี้ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ แต่ที่
ประชุมยงัเห็นว่าการเลื่อนขอ้บญัญัตินี้ไม่กระทบถึงสถานะของขอ้บญัญตัิ เนื่องจากขอ้บญัญตัิดงักล่าวได้
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ผ่านสภากรุงเทพมหานครเป็นกฎหมายแล้ว แต่ส าหรบัร่างขอ้บญัญตัิการขอเลื่อนการบงัคบัใช้ขอ้บญัญตัินี้
เป็นการเสนอเพื่อเลื่อนการบงัคบัใช้เป็นการชัว่คราว ซึ่งฝ่ายบรหิารกรุงเทพมหานครเสนอเลื่อน       การ
บงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี สภากรุงเทพมหานครได้พจิารณารบัหลกัการและตัง้คณะกรรมการวิสามญัฯ 
พจิารณาในประเดน็ดงักล่าว โดยขอ้บญัญตัิกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บรกิารในการจดัการ       
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2562 
 3) การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ยึดหลัก
ผลประโยชน์ของประชาชนและความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ครอบคลุมทุกมิติของพื้นที่ ใน
กรุงเทพมหานคร      โดยเฉพาะอย่างยิง่การตัง้งบประมาณเพื่อการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม การจราจร มุ่งเน้น
ให้มีการแก้ไขปัญหา       อย่างยัง่ยืนและคุ้มค่าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทัง้นี้ การด าเนินการ
งบประมาณได้มกีารกระจายอ านาจใหส้ านักงานเขตจดัท าบรกิารสาธารณะใหร้วดเรว็และมากขึน้ โดยใหอ้ยู่
ในอ านาจของผู้อ านวยการเขต เช่น        การซ่อมแซมถนน โรงเรยีน ท่อระบายน ้า ทางเท้า แม้จะอยู่ใน
อ านาจของส านักทีร่บัผดิชอบกจ็ะโอนอ านาจ       ในส่วนนี้ใหก้บัส านักงานเขตเพื่อการบรกิารของประชาชน
ไดร้วดเรว็ขึน้  
       4) ความคุ้มค่าของงบประมาณ  เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติวนิัยการเงนิการคลังของรฐั        
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ วรรคสอง บญัญตัวิ่า “การก่อหนี้ผูกพนัและการใชจ้่ายเงนิของหน่วยงานของรฐัในการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยดั โดยพิจารณาเป้าหมาย 
ประโยชน์ที่ได้รบัผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิาพของหน่วยงานของรฐั และต้องเป็นไปตามรายการและวงเงนิ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรฐันัน้ดว้ย” ดงันัน้การพจิารณาในปีนี้จงึยดึหลกัตามกฎหมายดงักล่าว 
ในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
       5) การด าเนินการตามแผนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปีเนื่องจากปัจจุบนัมกีฎหมายใหม่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัท างบประมาณมากขึน้ ส านักหรอืส านักงานเขต
ควรจะได้รบัรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเป็นหลักสูตรให้ความรู้ในแต่ละปีและต้องด าเนินการ
ตัง้แต่ช่วงต้นปี  งบประมาณ เพื่อให้งบประมาณนัน้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด การด าเนินการ
แก้ไขในส่วนนี้ต้องให้หน่วยงานที่รบัผิดชอบงบประมาณท าความเขา้ใจและเรียนรู้ถึงแนวทางการจดัท า
งบประมาณตามกฎหมาย         ที่ก าหนดไว้ให้ชดัเจน ซึ่งบางหน่วยงานยงัขาดความรู้ท าให้การเสนอขอ
งบประมาณประจ าปีในบางรายการจงึตกไป    
 
2. ภารกิจด้านต่างประเทศ 
    2.1 การตอ้นรบัคณะจากสภาบา้นพีเ่มอืงน้องตามโครงการสภาบา้นพีเ่มอืงน้องฯ และสภาเมอืงต่างประเทศ 
ดงันี้ 
          2.1.1 คณะผู้แทนจากสภาประชาชนมณฑลชานตง สาธารณรฐัประชาชนจนี เขา้เยี่ยมคารวะประธาน 
สภากรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพิธกีาร ชัน้ 3 อาคารไอราวตั
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พัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 โดยมีร้อยต ารวจตรี เกรียงศักดิ ์โลหะชาละ ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร    พร้อมรองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะสมาชกิสภากรุงเทพมหานครร่วมให้
การตอ้นรบั รวมทัง้หารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

  2.1.2 คณะผู้แทนสภากรุงจาการ์ตา สาธารณรฐัอินโดนีเซีย น าโดยนายปันตาร์ นังโกลนั สมาชิก
สภา   กรุงจาการ์ตา ในนามประธานสภากรุงจาการ์ตา เขา้เยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ใน
โอกาสเขา้เยี่ยมคารวะเพื่อกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างสภากรุงจาการต์าและสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที ่
15 สงิหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 โดยมี
รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พรอ้มรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
และคณะสมาชิกสภากรุงเทพ มหานครร่วมให้การต้อนรบั รวมทัง้หารอืข้อราชการและแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ดา้นการจดัการปัญหามลพษิ     ทางอากาศ การกฬีา และการจดัการขยะมูลฝอย 
 2.1.3 คณะผูแ้ทนจากสภามหานครอนิชอน สาธารณรฐัเกาหล ีเดนิทางเยอืนสภากรุงเทพมหานคร    
ตามโครงการสภาบ้านพี่เมอืงน้องฯ ระหว่างวนัที่ 18 - 22 สิงหาคม 2562 โดยมี นายนิรนัดร์ ประดษิฐกุล รอง
ประธาน สภากรุงเทพมหานคร และคณะสมาชกิสภากรุงเทพมหานครร่วมใหก้ารตอ้นรบั ในโอกาสเขา้เยีย่ม
คารวะและสนทนาแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ เมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพธิกีาร ชัน้ 3 
อาคาร       ไอราวตัพฒันา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ในการนี้คณะผูแ้ทนฯ ไดศ้กึษาดูงาน แลกเปลีย่น
ความรู ้และรบัฟังการบรรยายสรุปในประเดน็ ดงันี้ 
           - การส่งเสรมิการตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศในประเทศไทยและเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจย่าน
สุขุมวทิ  

         - การฟ้ืนฟูและการพฒันาเมอืง    
         - การส่งต่อผูป่้วยสงูอายุเพื่อการพยาบาลต่อเนื่องทีบ่า้นดุจโรงพยาบาล 
         - การจดัการระบบสารสนเทศทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล 

        - เยีย่มชมการท างานของเจา้หน้าทีฝ่่ายทะเบยีนและปกครอง ส านักงานเขตหว้ยขวาง 
 2.1.4 คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรฐัประชาชนจนี น าโดย นางเฉิน หยนัหง 
สมาชกิคณะกรรมการสามญัแห่งสภาประชาชนกรุงปักกิ่งเขา้เยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที ่
6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพิธีการ ชัน้  3 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง โดยมี นายนิรนัดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะ
สมาชกิสภากรุงเทพมหานครร่วมใหก้ารตอ้นรบั รวมทัง้หารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
 2.1.5 คณะผู้แทนจากสภาประชาชนเมอืงต้าเหลยีน สาธารณรฐัประชาชนจนี น าโดยนายเสี่ยว เชงิ
เฟิง ประธานคณะกรรมาธิการประจ าสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภา
กรุงเทพมหานคร     ในวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร 1 โดยม ีนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะสมาชกิ
สภากรุงเทพมหานคร          ร่วมใหก้ารตอ้นรบั รวมทัง้หารอืและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
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    2.2 การเดนิทางเยอืนตามโครงการสภาบ้านพีเ่มอืงน้องและขยายความสมัพนัธก์บัสภาเมอืงต่างประเทศ ดงันี้ 
 2.2.1 คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร น าโดยนายนิรนัดร์ ประดิษฐกุล และคณะสมาชิกสภา 
กรุงเทพมหาคร เข้าร่วมการสมัมนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ การออกแบบเมือง การ
จดัการน ้าและน ้าท่วม ดจิติอลและเทคโนโลย ีรวมทัง้สิง่แวดลอ้ม ณ กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีระหว่างวนัที ่25 - 
29 พฤศจกิายน 2562  
 2.2.2 คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร น าโดยนายนิรนัดร์ ประดิษฐกุล และคณะสมาชิกสภา
กรุงเทพมหาคร เข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งท่ี ๔ (The 4th Asian Councils Forum) ณ เมืองไทเป 
ไต้หวัน ระหว่างวันท่ี 6 - 8 ธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นการประชุมทางวชิาการและการประชุมนานาชาต ิในหวัขอ้ 
“การเปิดศักราชใหม่และพลังของสภาท้องถิ่น” (New Era & Local Revitalization) โดยมีผู้แทนจากสภา
เมอืงในภูมภิาคเอเชยีและทัว่โลกเขา้ร่วมการประชุม  
 
 
 
 


