
สรปุผลงานของ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 

(ตัง้แต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม  2558) 
--------------------------- 

 
  สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผย
รายงาน 
การประชุมลบั ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครครัง้แรก เมือ่วนัพธุที ่24 กนัยายน 2557 ประกอบดว้ย 
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 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 

  ในคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุม
ลบั  

ครัง้ที ่34/2558 เมือ่วนัองัคารที ่6 ตุลาคม 2558 เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ ไดข้อลาออกจากต าแหน่งประธาน 
กรรมการ ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกกรรมการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งต่าง ๆ ใหม่ ดงันี้  

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

  ต่อมานางสกุญัญา สุวฒันวงศ ์ไดข้อลาออก  ท าใหต้ าแหน่งในคณะกรรมการตรวจรายงาน      
การประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบัวา่งลง  ดงันัน้ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร     
สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่3) ประจ าปีพุทธศกัราช 2558 เมือ่วนัพุธที ่20 ตุลาคม 2558 ทีป่ระชุม   
จงึไดม้มีตติัง้ นายธวชัชยั ฟักองักูร เป็นกรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่ง 
        
ผูช่้วยเลขานุการ  
  

1. นางเพญ็จนัทร ์ เจยีมกรกต เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
  ส านกังานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

2. นางสาวนงนุช โมกขพนัธ ์ นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
   กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวสิามญั 
  ส านกังานเลขานุการสภากรงุเทพมหานคร 

  



 

  - ๒ - 

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร          
เพื่อด าเนินการจดัท าและตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครทัง้ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาและหลงัจากคณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาและลงมตใิหม้กีารแก้ไขแลว้ 
เมื่อวนัที่ 2 ตุลาคม 2557  และ 14 มกราคม 2558 จ านวน 1 คณะ ประกอบด้วยอนุกรรมการ จ านวน 10 
คน ดงันี้ 
 
 

 

๑. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางอรสา คเชนทร ์ รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่นึ่ง   
๓. นางสาวองุน่ เชาวน์ชลากร รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่อง 
๔. นางชนิศฏส์รฐ ์ สบืสงัข ์ อนุกรรมการ 
๕. นางเพญ็จนัทร ์ เจยีมกรกต อนุกรรมการ 
๖. นางสาวนนัทนา ผอ่งเภสชั อนุกรรมการ 
7. นายชนพล ศรรีตันพฒัน์ อนุกรรมการ 
8. นางสาวนงนุช โมกขพนัธ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวระภี

ภรณ์ 
ชทูรพัย ์ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

10. นายรงัษ ี เมอืงเกษม อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 

  ต่อมาเมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการฯ ไดป้รบัเปลีย่นอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ใหม่ ประกอบดว้ย    

๑. เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่นึ่ง   
๓. นางอรสา คเชนทร ์ รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่อง 
๔. นางสาวองุน่ เชาวน์ชลากร อนุกรรมการ 
๕. นางชนศิฏส์รฐ ์ สบืสงัข ์ อนุกรรมการ 
๖. นางเพญ็จนัทร ์ เจยีมกรกต อนุกรรมการ 
7. นางสาวนนัทนา ผอ่งเภสชั อนุกรรมการ 
8. นางสาวนงนุช โมกขพนัธ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวระภี

ภรณ์ 
ชทูรพัย ์ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

10. นายรงัษ ี เมอืงเกษม อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานครท่ีคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 



 

  - ๓ - 

ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
   

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 1 - 5)  
ประจ าปีพทุธศกัราช 2558   

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพธุที ่7  มกราคม ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครครัง้แรก และรายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร 

สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2557 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
 
 
 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญัตตริ่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 13 คน  โดยก าหนดเวลาแปร
ญตัต ิ
  ภายใน 3 วนั 

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 3.1  ญัตติของนายคำรณ โกมลศุภกิจ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษารปูแบบและแนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน  
ของกรุงเทพมหานคร 

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 15 วนั 
 3.2 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการดา้นการ
สาธารณสุข 
      เพือ่พฒันากรุงเทพมหานครใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพธุที ่14  มกราคม ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่2) ประจ าปี

พทุธศกัราช 2557 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  



 

  - ๔ - 

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรบัน้ำมันเบนซินและ
น้ำมันที่คล้ายกนั น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. .... 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 17 คน  โดยก าหนดเวลาแปรญตัต ิ
  ภายใน 5 วนั 

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล และนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์  เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเคร่งครัด 
เกี่ยวกับการอนุญาตการก่อสร้างอาคารใหญ่ในพื้นทีซ่อยแคบ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาเช่นเดียวกับ กรณีโรงแรม  
ดิ เอทัส บางกอก ในซอยร่วมฤดี 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไป 
 
4. กระทูถ้าม 

 4.1  กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา  เรือ่ง ขอทราบความคบืหน้าการตดิตัง้และปรบัปรุง 
       กลอ้งวงจรปิด CCTV ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  

        - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้า่ฯ (นายอมร กจิเชวงกุล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 4.2  กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา  เรือ่ง ขอทราบแนวทางการเพิม่

ประสทิธภิาพ    
       การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร   

        - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้า่ฯ (พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง) เป็นผูต้อบกระทู ้
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพธุที ่21  มกราคม ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่3) และ (ครัง้ที ่

4)ประจ าปีพทุธศกัราช 2557 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 2.1  ญัตตริ่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร  
       พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม 

        - ทีป่ระชุมมมีตใิหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ 
 

 2.2  ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และ
การให้รางวัลข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรงุเทพมหานคร ผู้ทำคุณประโยชน์ และ



 

  - ๕ - 

อาคันตุกะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
        - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาแปร
ญตัต ิ
         ภายใน 3 วนั 

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 3.1 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษารปูแบบและแนวทางการพฒันาเพือ่เพิม่ 
      ประสทิธภิาพการบรหิารงานของกรุงเทพมหานคร 

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.2 ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่เพิม่ประสทิธภิาพการแปร
สภาพ 
      ขยะมลูฝอยใหม้มีลูคา่ 

       - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาญตัตเิรือ่งนี้ ก่อนใหค้วามเหน็ชอบ จ านวน 15 
คน        
        โดยก าหนดเวลาในการศกึษาภายใน 90 วนั 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพธุที ่28  มกราคม ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่5) ประจ าปี

พทุธศกัราช 2557 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
2. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสมนาคุณกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะกจิในการตรวจ

และประเมนิผลงานทางวชิาการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน  โดยก าหนดเวลาแปรญตัต ิ 
  ภายใน 3 วนั 

 
 
3. ญตัตขิอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครด าเนินกจิการนอกเขตกรงุเทพมหานคร โครงการ

ปรบัปรุง     ฟ้ืนฟูภูมทิศัน์ถนนอุทยาน 
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

 
4. ญตัตขิอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครยมืเงนิสะสมกรุงเทพมหานครเพือ่จ่ายบ าเหน็จบ านาญ

ใหแ้ก่ 



 

  - ๖ - 

ขา้ราชการบ านาญกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,600,000,000.- บาท (หนึ่งพนัหกรอ้ยลา้นบาทถว้น) 
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 5) เมือ่วนัพธุที ่4  กุมภาพนัธ ์๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
1. ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ  เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการเตรยีมความพรอ้ม 

รบัผลกระทบค าตดัสนิของอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศ กรณีรถและเรอืดบัเพลงิ 
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไป 

 
2. ญตัตขิองนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการโครงการก่อสรา้ง

อาคาร         ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดงใหเ้สรจ็สมบูรณ์และสามารถเขา้ใชง้านได้
โดยเรว็  

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
3. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญั ประจ าสภากรุงเทพมหานคร 

3.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 
3.2 คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม  
3.3 คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง  
3.4 คณะกรรมการการสาธารณสขุ  
3.5 คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 
3.6 คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ 
3.7 คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
3.8 คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 
3.9 คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร  
3.10 คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 
3.11 คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา  

 - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการสามญัทัง้ 11 คณะ 
 
4. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามสดของนายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์ เรือ่ง ขอทราบแนวทางการด าเนินการกรณีหน่วยงาน
ภายนอกเขา้มาด าเนินการในพืน้ทีข่องกรุงเทพมหานคร  

 - รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 
 



 

  - ๗ - 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 1 - 5) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2558  

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพธุที ่1 เมษายน ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปี

พทุธศกัราช 2558 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 

2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 2.1  ญตัติร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชดิชู

เกยีรต ิ 
และการใหร้างวลัขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ผูท้ าคุณประโยชน์ 
และ  อาคนัตุกะของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม   

       - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายงานที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ ยกเวน้ ขอ้ 4 วรรค 3 ให้ตัด  
        ข้อความว่า “ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกบักรุงเทพมหานคร” และมีมติเหน็ชอบให้ประกาศใช้เปน็ขอ้บัญญัติฯ 

 2.2 ญตัติร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกบัเบี้ยประชุม 
      กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูช้ว่ยเลขานุการ พ.ศ. .... 

        - ทีป่ระชมุมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน  โดยก าหนดเวลาแปร
ญตัต ิ
         ภายใน 3 วนั 

 

3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
 ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล และนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์  เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเคร่งครัด 

เกี่ยวกับการอนุญาตการก่อสร้างอาคารใหญ่ในพื้นที่ซอยแคบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ         
กรณีโรงแรมดิ เอทัส บางกอก ในซอยร่วมฤด ี  

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 

4. กระทูถ้าม 
 4.1 กระทูถ้ามสดของนายชยาวธุ  ศริยิทุธว์ฒันา  เรือ่ง  ขอทราบการเตรยีมความพรอ้มรบัสถานการณ์ 
      ฝนตกหนกั  

       - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให ้นายอมร กจิเชวงกุล รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  
        เป็นผูต้อบกระทู ้

 4.2 กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยธุยา  เรือ่ง  ขอทราบการด าเนินการตดิตัง้กลอ้ง 
      วงจรปิด CCTV บรเิวณชุมชนรุ่งเรอืง เขตราษฎรบ์รูณะ   

       - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายใหน้ายอมร กจิเชวงกุล รองผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร  



 

  - ๘ - 

        เป็นผูต้อบกระทู ้
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพธุที ่8 เมษายน ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่2) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2558 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  
 

2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสมนาคุณกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิฉพาะกจิในการตรวจและ
ประเมนิผลงานทางวชิาการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ในวาระที่สองและวาระที่สาม 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ 
 

3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
 3.1 ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร์ เดชเจรญิ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด าเนินการเตรยีมความ
พร้อม 
     รบัผลกระทบค าตดัสนิของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีรถและเรอืดบัเพลงิ  

       - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตฯิ ก่อนให้ความเหน็ชอบ จ านวน 19 
คน 
       โดยก าหนดเวลาในการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนั 

 3.2 ญัตติของนายพรชัย  เทพปัญญา  เรื่อง  ขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรยีน 
      สงักดักรุงเทพมหานครใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน  

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพื่อมอบใหฝ้่ายบรหิารดำเนินการต่อไป 
 3.3 ญตัตขิองนายสุทธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการ
พจิารณา 
      ของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาญตัต ิเรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครเร่งเพิม่ประสทิธภิาพ  
       การแปรสภาพขยะมลูฝอยใหม้มีลูคา่ ก่อนใหค้วามเหน็ชอบ  

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพิจารณาออกไปอกี 90 วนั 
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพธุที ่22 เมษายน ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่3) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2558 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  
 

2. เรือ่งทีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 



 

  - ๙ - 

 - ที่ประชุมรบัทราบ 
 

3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
 3.1 ญตัตขิองพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา และคณะ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงสะพาน
ทางเดนิ 

ชมธรรมชาตป่ิาชายเลนบางขนุเทยีนใหม้คีวามคงทนถาวร  
       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.2 ญตัตขิองพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา และคณะ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครแกไ้ขเพิม่เตมิ 

ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครวา่ดว้ยค่าบรกิาร  
       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้เลื่อนการพจิารณาออกไป 

 

4. กระทูถ้าม  
 4.1 กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอทราบการใชจ้่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. 2558   

       - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (นายจุมพล ส าเภา
พล)  
       เป็นผู้ตอบกระทู้ 
 

 4.2 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบแนวทางการพจิารณาการคดัเลอืก 
      ผูเ้ขา้รบัการอบรม หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการบรหิารงานพฒันาเมอืง (มหานคร รุ่นที ่4)  

       - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยบ์รรณโศภษิฐ ์เมฆวชิยั ผูอ้ านวยการ 
        วทิยาลยัพฒันามหานคร มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช  เป็นผูต้อบกระทู ้

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพธุที ่29 เมษายน ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่4) และ (ครัง้ที ่5)

ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 

2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 2.1  ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การเกบ็ภาษบี ารุงกรุงเทพมหานครส าหรบัน ้ามนั

เบนซนิและ 
น ้ามนัทีค่ลา้ยกนั น ้ามนัดเีซลและน ้ามนัทีค่ลา้ยกนั และก๊าซปิโตรเลยีมจากสถานการคา้ปลกี พ.ศ. 
....  
ในวาระที่สองและวาระที่สาม  

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ 
 2.2 ญตัติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครยมืเงนิสะสมกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเป็น  



 

  - ๑๐ - 

      บ าเหน็จด ารงชพี บ าเหน็จบ านาญ เงนิทดแทนครูและลูกจา้งประจ าสงักดักรุงเทพมหานคร  
      ค่ารกัษาพยาบาล เงนิช่วยการศกึษาของบุตรขา้ราชการครูบ านาญกรุงเทพมหานคร  และ  
      ลูกจ้างประจ าสงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 922,000,000.- บาท  

        - ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบ โดยมขีอ้สงัเกตและเสนอแนะ ดงันี้ 
         1. การขอยมืเงนิสะสม ควรพจิารณาโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาใชจ้่ายก่อนเพื่อลด
ภาระ 
             เงนิสะสมกรุงเทพมหานคร เชน่ งบประมาณในโครงการตามนโยบายทีย่งัไม่ไดด้ าเนินการ            
             หรอืรายการทีย่งัไม่จ าเป็น 
         2. ควรกวดขนัให้มกีารชดใช้เงนิยมืสะสมกรุงเทพมหานครโดยเรว็ รวมทัง้ไม่น าเงนิอุดหนุน
รฐับาล 
             ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นรายการอื่นโดยไมน่ ามาชดใชเ้งนิยมืสะสมกรุงเทพมหานคร 
         3. ควรมมีาตรการด าเนินการกรณีรายการทีต่อ้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนรฐับาล แต่ยงัไม่ไดร้บัการ
จดัสรร 
             หรอืไดร้บัล่าชา้ เพือ่ไม่ใหก้รุงเทพมหานครตอ้งแกปั้ญหาโดยการขอยมืเงนิสะสม 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 5) เมือ่วนัพธุที ่6 พฤษภาคม ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 

1. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับเบี้ยประชุมกรรมการ 
อนุกรรมการ เลขานุการ และผูช้ว่ยเลขานุการ พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม   

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ 
 

2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
 ญตัตขิองพลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา และคณะ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครสง่เสรมิสนบัสนุนใหม้ี
โครงการธนาคารเมลด็พนัธุข์า้วชุมชนเขตคลองสามวา  

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
3. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามของนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอทราบแนวทางการด าเนินการเกีย่วกบัผูบุ้กรุกคลองหลกั 
ในกรุงเทพมหานคร  

 - รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 1 - 4) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2558  

 



 

  - ๑๑ - 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพธุที ่1 กรกฎาคม ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่1) และ (ครัง้ที ่2)
ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  
 
 

2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เบีย้ประชุมกรรมการ (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ....         
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน  โดยก าหนดเวลาแปรญตัต ิ    
  ภายใน 3 วนั 

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 3.1 ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอขยายเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ
วสิามญั 
     พจิารณาญตัต ิเรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด าเนินการเตรยีมความพรอ้มรบัผลกระทบ
ค า  
     ตดัสนิของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีรถและเรอืดบัเพลงิ ก่อนใหค้วามเหน็ชอบ  

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 90 วนั 
 3.2 ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ และนางสกุญัญา สวุฒันวงศ ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครชะลอ 
      โครงการจดัหารถกูภ้ยัขนาดเลก็ ระยะที ่2  

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพื่อมอบใหฝ้่ายบรหิารดำเนินการต่อไป 
 
4. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามสดของนายนรินัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอทราบแนวทางการพจิารณาคดัเลอืกขา้ราชการ 
ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายโยธา  

 - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และปลดักรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู ้
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพธุที ่8 กรกฎาคม ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่3) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2558 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  
 
 
 
 



 

  - ๑๒ - 

2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญตัตริ่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภท บรเิวณโดยรอบสวนหลวง ร. 9 ในทอ้งทีแ่ขวงหนองบอน  
แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....         

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน  โดยก าหนดเวลาแปรญตัต ิ
  ภายใน 5 วนั 

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 3.1 ญตัตขิองนายชยาวธุ  ศริยิทุธว์ฒันา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการก่อสรา้งอาคาร
ใหม่ 
      โรงพยาบาลลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร  

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรกิารด าเนินการต่อไป 
 3.2 ญตัตดิว้ยวาจาของนายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการ 
       วสิามญัศกึษาเรง่รดัการด าเนินการก่อสรา้งอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบงั และโรงพยาบาลอื่น 
ๆ 
       สงักดักรุงเทพมหานคร  

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลา  
        ในการพจิารณา 60 วนั 

 3.3 ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ และนางสกุญัญา สวุฒันวงศ ์เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานคร 
       ตัง้คณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็รายไดข้องกรุงเทพมหานครใหม้ ี
      ประสทิธภิาพ 

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
        ในการพจิารณา 120 วนั 

 3.4 ญัตติของพลตรี โชติภณ จันทร์อยู่ และคณะ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร  
      ตัง้คณะกรรมการวิสามญัศึกษาเพื่อตราข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิก  
      สภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

         - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
          ในการพจิารณา 90 วนั 

 3.5 ตัง้ซ่อมคณะกรรมการสามญั ประจ าสภากรุงเทพมหานคร แทนในต าแหน่งที่ว่าง จ านวน 2 
คณะ   
       2.5.1 คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร  
       2.5.2 คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา  

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้ นายกติต ิบุศยพลากร เป็นกรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่งทัง้ 2 คณะ 
 



 

  - ๑๓ - 

4. กระทูถ้าม 
 กระทูถ้ามสดของเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอทราบแนวทางและกรอบระยะเวลา 
การด าเนินการเลื่อนและแต่งตัง้ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัช านาญ
การพเิศษ และต าแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอาวุโส 

 - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และปลดักรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู ้
 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพธุที ่15 กรกฎาคม ๒๕๕8  และวนัพฤหสับดทีี ่16 กรกฎาคม 
๒๕๕8  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่4) ประจ าปี

พทุธศกัราช 2558 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 2.1 ญัตติร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เบีย้ประชุมกรรมการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
       ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ ใหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ 
 2.2 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
      โดยก าหนดวงเงนิงบประมาณรายจ่ายจ านวน 70,424.84 ลา้นบาท  
 ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ านวน  70,000 ลา้นบาท 
 ข. งบประมาณรายจา่ยของการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร จ านวน 424.84 ลา้นบาท  

        - ทีป่ระชมุมกีารอภปิรายต่อเนื่อง 2 วนั แลว้มมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ  
         จ านวน 35 คน  โดยก าหนดเวลาแปรญตัตภิายใน 15 วนั 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพธุที ่26 สงิหาคม ๒๕๕8  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่5) ประจ าปี

พทุธศกัราช 2558 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

  
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบรายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัฯ พรอ้มขอ้สงัเกต และมมีต ิ
  เหน็ชอบใหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ 



 

  - ๑๔ - 

 
รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 1 - 4) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2558  
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่7 ตุลาคม 2558  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่1) ประจ าปี

พทุธศกัราช 2558 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. กระทูถ้าม 
   กระทู้ถามของนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เรื่อง ความคืบหน้าของการสร้างโรงพยาบาล ในเขตดอนเมอืง 
 - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูต้อบกระทู ้

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงนิค่าครองชพีชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกจิแก่
ลกูจา้งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....   

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ  จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาแปรญตัต ิ
  ภายใน 5 วนั 

 
4. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 4.1 ญตัติของนายนิรนัดร์ ประดษิฐกุล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งเพิม่ประสทิธิภาพการแปร
สภาพ 
      ขยะมลูฝอยใหม้มีลูคา่ (คณะกรรมการวสิามญัฯ ก่อนใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการศกึษาฯ) 

       - ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบรายงานผลการศกึษาฯ และเหน็ชอบกบัญตัต ิเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิาร 
        ด าเนนิการต่อไป 

 4.2 ตัง้ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการสามญัประจ าสภาทีว่า่งลง จ านวน 4 คณะ 
       4.2.1  คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 
                   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้ เรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เป็นกรรมการ 
       4.2.2  คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
                   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้ นายสมบรูณ์ ม่วงกล ่า เป็นกรรมการ 
       4.2.3  คณะกรรมการการสาธารณสขุ 
                   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ และตัง้ นายกติต ิบุศยพลากร เป็นกรรมการ 
       4.2.4  คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 
                   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ และตัง้ นางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ เป็นกรรมการ 



 

  - ๑๕ - 

 4.3 ญตัตขิองพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรือ่ง ขอขยายเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการวิสามญั
ศึกษา  
     เร่งรัดการด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังและโรงพยาบาลอืน่ ๆ สงักดั 
      กรุงเทพมหานคร 

       - ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 60 วนั 
 4.4 ญตัตขิองนายค ารณ โกมลศุภกจิ  เรือ่ง ขอขยายเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญั
พจิารณา 
      ญตัต ิเรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งด าเนินการเตรยีมความพร้อมรบัผลกระทบค าตดัสนิของ  
      อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรณีรถและเรอืดบัเพลงิ ก่อนใหค้วามเหน็ชอบ                                                                                                                                         

        - ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 30 วนั 
 4.5 ญตัตขิองพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรือ่ง ขอขยายเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการ
วสิามญั  
      ศกึษาเพื่อตราขอ้บงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  พ.ศ. .... 

        - ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 90 วนั 
 4.6 ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งจัดท าแผน ใหป้ระชาชน     
       ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคคอตบีอยา่งเรง่ด่วน 

         - ที่ประชุมมีมติเหน็ชอบ และมอบฝ่ายบรหิารด าเนนิการต่อไป 
 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานครท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจ 
ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที่ 14 ตุลาคม 2558  มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่2) ประจ าปี

พทุธศกัราช 2558 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. กระทูถ้าม 

 2.1 กระทูถ้ามสดของนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์เรือ่ง นโยบายและแนวทางการปรบัปรุงภมูทิศัน์ 
      บรเิวณแหล่งทอ่งเทีย่วกรุงเทพมหานคร 

       - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้า่ฯ (นายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้ 
  
 2.2 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบแนวทางการบรหิารจดัการระบบกลอ้งวงจรปิด  

      CCTV ในพืน้ทีบ่รเิวณถนนพทุธมณฑลสาย 2 
       - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้า่ฯ (นายอมรกจิเชวงกุล) เป็นผูต้อบกระทู ้



 

  - ๑๖ - 

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

           ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจ่ายเงนิทุนการศกึษาแก่บุคคลภายนอกเพือ่ศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรทีางการศกึษา พ.ศ. ....  

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาแปรญตัตภิายใน 5 
วนั 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที่ 21 ตุลาคม 2558  มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ตอบแทนแก่ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัทีม่เีงนิเดอืน 

เตม็ขัน้ก่อนเขา้สูร่ะบบจ าแนกต าแหน่งใหม่ พ.ศ. .... 
 - ทีป่ระชุมมมีตไิม่รบัหลกัการแห่งรา่งขอ้บญัญตัฯิ 

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
 2.1 ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ  เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการเตรยีมความพรอ้ม  

      รบัผลกระทบค าตดัสนิของอนุญาโตตุลาการระหวา่งประเทศ กรณีรถและเรอืดบัเพลงิ  
      (คณะกรรมการวสิามญัฯ ก่อนใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการพจิารณา) 

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบรายงานผลการศกึษาฯ และเหน็ชอบกบัญตัต ิเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการ 
         ต่อไป 

 2.2 ญตัตขิองพลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครตรวจสอบและด าเนินการกบัป้าย
โฆษณา    
      ทีผ่ดิกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 

 2.3 ตัง้ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการสามญัประจ าสภาทีว่า่งลง จ านวน 2 คณะ 
       2.3.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 
                  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้ นายธวชัชยั ฟักองักรู เป็นกรรมการ 
       3.2.2  คณะกรรมการการสาธารณสขุ 
                   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้ นางสกุญัญา สวุฒัน์วงศ ์เป็นกรรมการ 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที่ 28 ตุลาคม 2558  มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 



 

  - ๑๗ - 

1. กระทูถ้าม 
 กระทูถ้ามสดของเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางด าเนินการจดัเกบ็
คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี และแผนงานการบ าบดัน ้าเสยีของกรุงเทพมหานคร 

 - รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสด ีตามไท และนายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 

2 ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 
 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง อาคารบางชนิดหรอืบาง

ประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีแ่ขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

 - ทีป่ระชุมมมีตมิอบใหค้ณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงพจิารณาก่อนรบัหลกัการ และก าหนดเวลาใน
การ 
  พจิารณาภายใน 60 วนั 

 
3 ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 3.1 ญตัตขิองนายชยาวธุ ศริยิทุธว์ฒันา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษา 
      แนวทางการบงัคบัใชข้อ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี การ
บรหิาร  
      ทรพัยากรน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี 

 
      - ทีป่ระชุมเหน็ชอบ และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน ก าหนดเวลาในการ 
  พจิารณาภายใน 180 วนั 

 3.2 ญตัตขิองนายค ารณ โกมลศุภกจิ เรื่อง ขอขยายเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัเพือ่
ศกึษา 
       การปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็รายไดข้องกรงุเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ 

        - ทีป่ระชมุมมีตใิหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 90 วนั 
 3.3 ก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั วนัเริม่สมยัประชุมสามญัแต่ละสมยั และก าหนดวนัประชุมสภา 
      กรุงเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบก าหนดสมยัประชุมสามญัจ านวน 4 สมยั ดงันี้ 
         สมยัทีห่นึ่ง  เริม่ในวนัที ่ 1–30  มกราคม  2559   
         สมยัทีส่อง  เริม่ในวนัที ่ 1–30  เมษายน  2559   
         สมยัทีส่าม  เริม่ในวนัที ่ 1–30  กรกฎาคม  2559   
         สมยัทีส่ ี ่    เริม่ในวนัที ่ 1–30  ตุลาคม  2559   
         และก าหนดวนั เวลา ในการประชมุแต่ละสมยัทุกวนั พธุ เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 
 3.3 ญตัตขิองนางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัหาแหล่งน ้าส าหรบัใช ้
      ในการดแูลตน้ไมใ้หเ้พยีงพอในชว่งหน้าแลง้ เพือ่ใหก้รุงเทพมหานครเป็นมหานครสเีขยีว 

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ี 1 (ครัง้ท่ี 1)  



 

  - ๑๘ - 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2558  
 
สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ี 1 (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที่ 9 ธนัวาคม 2558  มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครยมืเงนิสะสมกรุงเทพมหานครเพือ่จ่ายบ าเหน็จบ านาญใหแ้ก่
ขา้ราชการบ านาญกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,100,000,000 บาท    

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
 

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


