
สรปุผลงานของ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 

(ตัง้แต่เดือนตลุาคม – ธนัวาคม  2557) 
 

 
  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผย
รายงานการประชุมลบั ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครครัง้แรก เมือ่วนัพธุที ่24 กนัยายน 2557 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้ 
 

๑. เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์ รองประธานกรรมการ   
๓. นางสาวดวงพร  รุจเิรข กรรมการ 
๔. นางสุกญัญา สวุฒันวงศ ์ กรรมการ 
5. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูช่้วยเลขานุการ  
 

 ตัง้แตว่นัที ่2 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบนั 
 

1. นางเพญ็จนัทร ์ เจยีมกรกต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
  ส านกังานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

2. นางสาวนงนุช โมกขพนัธ ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
   กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวสิามญั 
  ส านกังานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

  
คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

จ านวน 1 คณะ ประกอบดว้ย อนุกรรมการ จ านวน 10 คน เพื่อด าเนินการจดัท าและตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของ         ร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครทัง้ก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาและ
หลงัจาก           คณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาและลงมตใิหม้กีารแก้ไขแลว้ 
  

ผลการด าเนินงาน 
 
  คณะกรรมการฯ ไดด้ าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครตัง้แต่เดอืน
ตุลาคม 2557 ถงึ ธนัวาคม 2557 ดงันี้  
  รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครครัง้แรก และรายงานการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ถงึ (ครัง้ที ่5) ประจ าปีพทุธศกัราช 2557 รวม 6 
ครัง้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานครครัง้แรก  เมือ่วนัพุธที ่24 กนัยายน 2557 มเีรื่องทีผ่า่นการ
พจิารณาโดยสรุป ดงันี้ 
 
1. สมาชกิสภากรุงเทพมหานครปฏญิาณตน 

 ประธานชัว่คราวเป็นผูก้ล่าวน าสมาชกิปฏญิาณตน ตามขอ้ 13 แห่งขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ 
  

2. เลอืกประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 - ทีป่ระชุมมมีตเิลอืก รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร 
  

3. เลอืกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 - ทีป่ระชุมมมีตเิลอืก พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีห่นึ่ง  
และเลอืก นายกติต ิบุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนทีส่อง 

  
4. ก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั แลวนัเริม่สมยัประชุมสามญั ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 -ทีป่ระชุมมมีตกิ าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เป็น 4 สมยั สมยัละ 30 
วนั โดยก าหนด วนัที ่1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม เป็นวนัเริม่สมยัประชุม
สามญั  
ซึง่ก าหนดวนัประชุมแต่ละสมยัในทุกวนัพธุ เวลา 10.00 น. 

  
5. เลอืกตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกกรรมการ จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย 
5.1 เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ 
5.2 นางสาวดวงพร  รุจเิรข 
5.3 นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 
5.4 นางสุกญัญา  สวุฒันวงศ ์
5.5 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสทิธิ ์

 
สมยัประชุมวิสามญั 

 
สมยัท่ี ๑  จ านวน  5  ครัง้    
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-  ครัง้ท่ี  ๑  เมือ่วนัพุธที ่8 ตุลาคม ๒๕๕7  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 

1. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 1.1  ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง บ าเหน็จและเงนิชว่ยเหลอืค่าท าศพลกูจา้ง

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....    
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และใหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน  โดยก าหนดเวลาแปร
ญตัตภิายใน 3 วนั 

 
 
 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1  เลอืกตัง้คณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คณะ  
 - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คณะ ๆ ละ 5 คน ดงันี้ 

  1) คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม  ประกอบดว้ย 
  1.1 พลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต 

1.2 นางสาวดวงพร  รุจเิรข 
1.3 นายพรชยั   เทพปัญญา 
1.4 นายภาส  ภาสสทัธา 
1.5 นายวชิาญ   ธรรมสจุรติ 
 

 2) คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง  ประกอบดว้ย 
  2.1 นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 

2.2 พลต ารวจโท พลบรูณ์  ช านาญกูล 
2.3 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสทิธิ ์
2.4 นายภาส  ภาสสทัธา 
2.5 นายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ ์
 

 3) คณะกรรมการการสาธารณสุข  ประกอบดว้ย 
  3.1 นายธวชัชยั  ฟักองักูร 

3.2 นายพรชยั  เทพปัญญา 
3.3 นายพรเทพ  ศริวินารงัสรรค ์
3.4 นางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ 
3.5 พลตร ีสทุธชิยั  วงษบ์ุบผา 
 

 4) คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม  ประกอบดว้ย  
  4.1 นายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา 
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4.2 พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ งว่นบรรจง 
4.3 พนัต ารวจเอก ประสพโชค  พรอ้มมลู 
4.4 นายพรเทพ  ศริวินารงัสรรค ์
4.5 นายสุทธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์
 

 5) คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ  ประกอบดว้ย   
  5.1 พลเอก คนินทร  วงศาโรจน์ 

5.2 นายค ารณ   โกมลศุภกจิ 
5.3 นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์
5.4 นางวรรณวไิล  พรหมลกัขโณ 
5.5 นางสกุญัญา   สวุฒันวงศ ์
 
 

 6) คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  ประกอบดว้ย  
  6.1 นายค ารณ   โกมลศุภกจิ 

6.2 นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์
6.3 พนัต ารวจเอก ประสพโชค  พรอ้มมลู 
6.4 พลต ารวจโท พลบรูณ์  ช านาญกูล 
6.5 เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ 
 

 7) คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม  ประกอบดว้ย 
  7.1 นายฉตัรชยั  พรหมเลศิ 

7.2 พลตร ีโชตภิณ  จนัทรอ์ยู ่
7.3 นายธวชัชยั  ฟักองักูร 
7.4 นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ 
7.5 พลตร ีสทุธชิยั  วงษบ์บุผา 
 

 8) คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย 
  8.1 พลตร ีโชตภิณ  จนัทรอ์ยู ่

8.2 นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
8.3 นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ 
8.4 นายสงขลา  วชิยัขทัคะ 
8.5 นายสมบรูณ์  ม่วงกล ่า 
 

 9) คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า  ประกอบดว้ย  
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  9.1 นายฉตัรชยั  พรหมเลศิ  
9.2 นายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา 
9.3 พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ งว่นบรรจง 
9.4 นายสมบรูณ์  ม่วงกล ่า 
9.5 นายอภริตัน์  ศวิพรพทิกัษ ์
 

 10) คณะกรรมการการทอ่งเทีย่ว และการกฬีา  ประกอบดว้ย 
  10.1 พลเอก โกญจนาท  จุณณะภาต 

10.2 นายวชิาญ  ธรรมสจุรติ 
10.3 นายสงขลา  วชิยัขทัคะ 
10.4 นายสทุธชิยั  ทรรศนสฤษดิ ์
10.5 นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 
 

 
 
 
 

 2.2  ญตัตขิองพลตร ีโชตภิณ จนัทรอ์ยู ่ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเพิม่ประสทิธภิาพการเรง่ระบาย
น ้า           ท่วมขงัหลงัเกดิฝนตกหนกัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 

 2.3  ญตัตขิองนายธวชัชยั ฟักองักูร และคณะ  เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญัศกึษารปูแบบและแนวทางการพฒันาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานของ
กรุงเทพมหานคร 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 17 คน  โดยก าหนดเวลาในการพจิารณา
ภายใน 90 วนั 

 
-  ครัง้ท่ี  2  เมือ่วนัพุธที ่15 ตุลาคม ๒๕๕7  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
  
ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
1. ญตัตขิองนายวชิาญ ธรรมสจุรติ  เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเพิม่มาตรการดา้นความปลอดภยัใหก้บั

ประชาชน  
- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
                           
2. ญตัตขิองพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง  เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเพิม่ประสทิธภิาพในการ

บรหิารจดัการขยะมลูฝอยอย่างจรงิจงั 
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- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
-  ครัง้ท่ี  3  เมือ่วนัพุธที ่22 ตุลาคม ๒๕๕7  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
  
ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
1. ญตัตขิองนางสาวดวงพร รจุเิรข  เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัการการศกึษาในโรงเรยีนสงักดั

กรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ 
- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
                           
2. ญตัตขิองนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่พฒันางานดา้นดบัเพลงิสู่

มาตรฐานสากล 
- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

 
-  ครัง้ท่ี  4  เมือ่วนัพุธที ่29 ตุลาคม ๒๕๕7  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 

ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
1. ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ  เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครสง่เสรมิใหป้ระชาชนใชจ้กัรยานใน

เมอืงอยา่งจรงิจงั 
- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

 
 
 
 
2. ญตัตขิองนายฉตัรยั พรหมเลศิ  เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัแกไ้ขปัญหาการจราจรและบรูณา

การการท างานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

 
-  ครัง้ท่ี  5  เมือ่วนัพุธที ่5 พฤศจกิายน ๒๕๕7  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 

1. กระทูถ้าม 
 กระทูถ้ามสดของพนัต ารวจเอก ประสพโชค พรอ้มมลู  เรือ่ง ขอทราบนโยบายการจดัระเบยีบผูค้า้ 
บนทางเทา้ และแนวทางการชว่ยเหลอืผูค้า้ทีถู่กยกเลกิ  
- ซึง่รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง) เป็นผูต้อบกระทู ้

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 2.1  ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง บ าเหน็จและเงนิชว่ยเหลอืค่าท าศพลกูจา้ง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 



 
- ๗ - 

 - ทีป่ระชุมมมีตใิหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ 
 

 2.2  ญตัตขิอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการนอกเขตกรุงเทพมหานครในการปรบัปรุง
ก่อสรา้งสะพาน ค.ส.ล. ขา้มคลองศรสี าราญ บรเิวณถนนเลยีบคลองภาษเีจรญิฝัง่เหนือ เขต
หนองแขม 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการดา้นการสาธารณสขุ
เพือ่พฒันากรุงเทพมหานครใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


