
 
สรปุผลงานของ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 
(ตัง้แต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม  2559) 

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

  สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผย
รายงาน 
การประชุมลบั ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานครครัง้แรก เมื่อวนัพุธที่ 24 กนัยายน 2557  และสมยั
ประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่3) ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 เมือ่วนัพุธที ่20 ตุลาคม 2558 ประกอบดว้ย 
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้  
 

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

  ต่อมาเมื่ออายุของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการ
ประชุมลบัสิน้สุดลงเมื่อวนัที ่23 กนัยายน 2559 สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประช ุมลบั ขึ้น ใหม่แทนคณะเดิม ในคราวประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่ 3 (ครัง้ที่ 6) ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัจนัทร์ที่ 26 
กนัยายน 2559 ประกอบดว้ย 
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ดงันี้  
 

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

  คณะกรรมการฯ ได้ตัง้ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและ
พจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2559 จ านวน 2 คน ประกอบดว้ย   
 

1. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. หวัหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวสิามญั 
 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร          
เพื่อด าเนินการจดัท าและตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครทัง้ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาและหลงัจากคณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาและลงมตใิหม้กีารแก้ไขแลว้ 

เ มื่ อ วั น ที ่ 
6 ตุลาคม 2558 และวนัที ่17 พฤษภาคม 2559 จ านวน 1 คณะ ประกอบดว้ยอนุกรรมการ จ านวน 11 คน 
ดงันี้ 

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

ภรณ์ 
ชทูรพัย ์ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

11. นายรงัษ ี เมอืงเกษม อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 

  ต่อมาเมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2559 คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครขึน้ใหม่ ประกอบดว้ย   

๑. เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่นึ่ง   
3. นางสาวองุน่ เชาวน์ชลากร รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่อง 
4. นางอรสา คเชนทร ์ อนุกรรมการ 
๕. นางชนิศฏส์รฐ ์ สบืสงัข ์ อนุกรรมการ 
๖. นายธรรมรตัน์ มุกมคีา่ อนุกรรมการ 
7. นางสาวนนัทนา ผอ่งเภสชั อนุกรรมการ 
8. นางกมลเนตร จนัทรพ์ฒันกุล อนุกรรมการ 
๙. นางสาวนงนุช โมกขพนัธ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวระภี

ภรณ์ 
ชทูรพัย ์ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

11. นายรงัษ ี เมอืงเกษม อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
 

  ต่อมาเมื่อวนัที่ 26 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการฯ ชุดใหม่ได้ตัง้นายสุทธพิงษ์ สุตนั
ทวงษ์ 
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ผูช้ว่ยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการตัง้แต่วนัที ่27 ธนัวาคม 2559 แทนนางสาวนนัทนา ผอ่ง
เภสชั ทีข่อลาออก  

 

ผลการด าเนินงาน 
 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานครท่ีคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจเสรจ็เรียบร้อยแล้ว 
ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 1 - 5)  
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559   

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่6 มกราคม ๒๕๕9  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่3)  

ประจ าปีพทุธศกัราช 2558  
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

2. กระทูถ้าม 
 2.1  กระทูถ้ามของนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง การจดัตัง้คณะกรรมการชุมชนแทนคณะกรรมการ

ชุมชน 
       ทีล่าออกทัง้คณะหรอืเกนิครึง่  

        - นางผสุด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร รกัษาราชการแทนผูว้า่ฯ เป็นผูต้อบกระทู ้
 2.2  กระทูถ้ามสดของนายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์เรือ่ง ขอทราบเหตผุลและความจ าเป็นในการใช ้
       งบประมาณจ านวนมากถงึ 39 ลา้นบาท ในการจดัแสดงแสงไฟบรเิวณลานคนเมอืงในเทศกาล 
       สง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่       

        - นางผสุด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร รกัษาราชการแทนผูว้า่ฯ ไดม้อบให ้ 
         นายอมร กจิเชวงกุล รองผูว้า่ฯ เป็นผูต้อบกระทู ้

 2.3  กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางการบรหิาร    
       จดัการการซ่อมและบ ารุงรกัษารถยนตด์บัเพลงิและรถกูภ้ยั 

        - นางผสุด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร รกัษาราชการแทนผูว้า่ฯ ไดม้อบให ้ 
         นายจุมพล ส าเภาพล รองผูว้า่ฯ เป็นผูต้อบกระทู ้

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 3.1  ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง อาคารบาง
ชนิด 
       หรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีแ่ขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ และแขวงถนนนครไชยศร ี 
       เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืงรายงานผลการศกึษา
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ฯ  
       ก่อนรบัหลกัการ) 

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบยนิยอมใหฝ่้ายบรหิารถอนญตัตนิี้ 
 3.2  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไป 

 
4. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 ญัตติของพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่โรงพยาบาลลาดกระบังและ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 90 วนั 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพุธที ่13 มกราคม ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่4)  

ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. กระทูถ้าม 

 2.1  กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา เรือ่ง ขอทราบปัญหาอุปสรรคในการบรรจบ 
        กระแสไฟฟ้าเขา้ระบบกลอ้ง CCTV และการบรหิารจดัการขอ้มลูจากกลอ้ง CCTV 
        - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้า่ฯ (นายอมร กจิเชวงกุล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 2.2 กระทูถ้ามสดของเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอทราบแนวทางการใหค้วามชว่ยเหลอืเยยีวยา 
  ประชาชนกรณีไดร้บัความเสยีหายจากความช ารุดบกพร่องของสาธารณูปโภคหรอืสาธารณูปการ 

ในความรบัผดิชอบของกรุงเทพมหานคร 
  - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้า่ฯ (นายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 2.3 กระทูถ้ามของนายธวชัชยั ฟักองักูร เรือ่ง ความคบืหน้าการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารราชการ 
  กรุงเทพมหานคร 
  - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  นางผุสด ีตามไท และ 

  นายจุมพล ส าเภาพล เป็นผูต้อบกระทู ้
 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
 (เลื่อนมาจากการประชุมเมือ่วนัที ่6 มกราคม 2559) 
 - ที่ประชุมรบัทราบ 
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4. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญั ประจ าสภากรุงเทพมหานคร 
1. คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 
2. คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ 
3. คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม  

 - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัทัง้ 3 คณะ 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพุธที ่20 มกราคม ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1)  
ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  
 
2. กระทูถ้าม 

 2.1 กระทูถ้ามสดของนางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ เรือ่ง ขอทราบการด าเนินโครงการพฒันารมิฝัง่ 
แม่น ้าเจา้พระยาของกรุงเทพมหานคร 

  - นางผุสด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร รกัษาราชการแทนผูว้า่ฯ เป็นผูต้อบกระทู ้
 2.2 กระทูถ้ามสดของนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอทราบแนวทางการด าเนินการและนโยบายการ

จดัหา 
รถกูภ้ยัขนาดเลก็ 

  - นางผสุด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร รกัษาราชการแทนผูว้า่ฯ ไดม้อบให ้ 
  นายจุมพล ส าเภาพล รองผูว้า่ฯ เป็นผูต้อบกระทู ้

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การใหเ้งนิคา่ครองชพีชัว่คราวตามภาวะเศรษฐกจิ                  
แก่ลกูจา้งกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

 - ทีป่ระชุมมมีตใิหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ 
4. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 4.1 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั 
ศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทุนสขุภาพทอ้งถิน่ (กรุงเทพมหานคร)   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 90 วนั 

 4.2 ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัภมูทิศัน์ถนนวภิาวดรีงัสติ
ตลอดแนว  



 

  - ๖ - 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 4.3 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญั ประจ าสภากรุงเทพมหานคร 

1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 
2. คณะกรรมการการสาธารณสุข 
3. คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
4. คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร  

  - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัทัง้ 4 คณะ 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพุธที ่27 มกราคม ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่2), (ครัง้ที ่3) 

และ 
(ครัง้ที ่4) ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  
 
2. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามสดของนางสาวดวงพร รุจเิรข เรือ่ง ขอทราบแนวทางการแกไ้ขปัญหานกัเรยีนตามโครงการ 
โรงเรยีนสอนสองภาษาทีส่ าเรจ็การศกึษาชัน้ประถมศกึษาที ่6 แตไ่ม่มชีัน้เรยีนต่อ  

 - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูว้า่ฯ (นางผุสด ีตามไท) เป็นผูต้อบกระทู ้
 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจ่ายเงนิทุนการศกึษาแก่บุคคลภายนอกเพือ่ศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตรทีางการศกึษา พ.ศ. ....  ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม  

 - ทีป่ระชุมมมีตใิหแ้กไ้ขบทนิยามในขอ้ 4 และมมีตเิหน็ชอบ เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครต่อไป      

 
4. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 4.1 รายงานผลการศกึษาบางสว่นของคณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็ 
รายไดข้องกรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 4.2 ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งและ

คดัเลอืก 
ผูร้บัจา้งทีร่บังานของกรุงเทพมหานครอย่างโปร่งใสถูกตอ้งและตอ้งพรอ้มใหต้รวจสอบอยา่ง
เปิดเผย 
และรวดเรว็   



 

  - ๗ - 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพื่อมอบให้ฝ่ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 4.3 ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมการตัง้งบประมาณ ปี 2560                                                             

(เฉพาะสว่นทีจ่ าเป็น) เพือ่ด าเนินการโครงการก่อสรา้งอาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 ดนิ
แดง และอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ใหเ้ปิดใชท้ าการไดภ้ายในเดอืนมกราคม 2560    

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 4.4 ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพจิารณา 

ของคณะกรรมการวิสามญัศึกษาเพื่อตราข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภา  
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....    

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอกี 90 วนั 
 4.5 ญตัตขิองนางสกุญัญา สุวฒันวงศ ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพจิารณาของ

คณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็รายไดข้องกรุงเทพมหานครใหม้ ี
ประสทิธภิาพ  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอกี 90 วนั 
 4.6 ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ 

วสิามญัศกึษาแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารมสีว่นรว่มของประชาชน   
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลา 

  ในการพจิารณา 60 วนั 
 4.7 ญตัตดิว้ยวาจาของนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครแกไ้ขปัญหาการ

ระบาด 
ของโรคไขเ้ลอืดออกในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 5) เมือ่วนัพุธที ่3 กุมภาพนัธ ์๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. กระทูถ้าม 

 1.1 กระทูถ้ามสดของนางสกุญัญา สุวฒันวงศ ์เรือ่ง ขอทราบแนวทางการจดัท างบประมาณในการ
จดัหาครุภณัฑป์ระเภทเครือ่งจกัรหนกั  

  - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายใหร้องผูว้า่ฯ (นายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 1.2 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบนโยบายและแนวทางการจดัหาถาดหลุม 

ใสอ่าหารส าหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร   
  - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู ้

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัใหม้ถีนนสายอาหารสะอาด 



 

  - ๘ - 

ทุกส านกังานเขต  
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 2.2

1 
ญตัตขิองนางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ  เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญั 
เพือ่ศกึษาและยกร่างปรบัปรุงระเบยีบเกีย่วกบัการงบประมาณ การคลงั การพสัดุ ซึง่ผูเ้สนอ
ญตัต ิ
ไดข้อเสนอเปลีย่นชือ่ญตัตแิละทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหเ้ปลีย่นชือ่ญตัตเิป็น เรือ่ง ขอให ้
สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาและยกร่างปรบัปรุงขอ้บญัญตัแิละ 
ระเบยีบเกีย่วกบัการงบประมาณ การคลงั และการพสัดุ 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 120 วนั 

 2.3 ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ และนายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ เรือ่ง ขอใหส้ภา
กรุงเทพมหานคร 
ตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปรบัปรุงโครงสรา้งการโอนภารกจิดา้นการควบคุมอาคารจาก 
ส านกัการโยธาใหไ้ปอยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัผงัเมอืง  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 90 วนั 

 2.4 ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั 
บรูณาการยทุธศาสตรด์า้นการโยธาและผงัเมอืง ดา้นการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม  
ดา้นการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และดา้นการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 23 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 120 วนั 

 2.5 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญั ประจ าสภากรุงเทพมหานคร 
1. คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม 
2. คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง 
3. คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 
4. คณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา  

  - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัทัง้ 4 คณะ 
 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 1 - 6) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่20 เมษายน ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1)  



 

  - ๙ - 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2558 และสมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัเพือ่ตราขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาบรรณของ 
สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบกบัร่างขอ้บงัคบัฯ ตามรายงานผลของคณะกรรมการวสิามญัฯ เพือ่
ประกาศ 
  ใชเ้ป็นขอ้บงัคบัต่อไป 

   
 2.2 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการ

ใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขตบาง
พลดั กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  (นายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล ผูเ้สนอ)  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ ก่อนรบัหลกัการ จ านวน 11 คน  
  โดยก าหนดระยะเวลาในการพจิารณา 60 วนั 

   
 2.3 ญตัตขิองพลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครเร่งด าเนินการโครงการ

ชุมชนสขุภาวะตามวตัถุประสงคแ์ละก าหนดมาตรการในการด าเนินโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบรหิารดำเนินการต่อไป 
 2.4 ญตัตขิองพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการ

พจิารณา 
ของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาเรง่รดัการด าเนินการก่อสรา้งอาคารใหม่ โรงพยาบาลลาดกระบงั 
และโรงพยาบาลอื่น ๆ สงักดักรุงเทพมหานคร   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอกี 90 วนั 
 2.5 ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาใน 

การพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารมสีว่นรว่มของ
ประชาชน  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอกี 90 วนั 
 2.6 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพจิารณา 

ของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทุนสขุภาพทอ้งถิน่ (กรุงเทพมหานคร)  
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอกี 90 วนั 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพุธที ่27 เมษายน ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 



 

  - ๑๐ - 

 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่2) และ (ครัง้ที ่3) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง การด าเนินการกรณีอาคารพกัอาศยั 5 ชัน้  
ซอยองครกัษ์ 5 เขตดุสติ กอ่สรา้งอาคารผดิไปจากแบบทีไ่ดร้บัอนุญาต  

 - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายใหร้องผูว้า่ฯ (นายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 3.1 ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั
ศกึษาและตดิตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรฐับาล 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 7 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 180 วนั 

 3.2 ญตัตขิองนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์และคณะ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการและ
บรหิารจดัการสิง่ก่อสรา้งรุกล ้าคลองลาดพรา้วและคลองสอง   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.3 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

บรกิารการแพทยฉุ์กเฉินนอกโรงพยาบาล   
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
   
   
 3.4 ญตัตขิองนายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาการศกึษาของ

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบงัคบัใชข้อ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจดัเกบ็
คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี การบรหิารทรพัยากรน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอกี 60 วนั 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพุธที ่4 พฤษภาคม ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่4) และ (ครัง้ที ่5) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. กระทูถ้าม 



 

  - ๑๑ - 

 2.1 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง การควบคุมสนุขัจรจดัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
  - ผูต้ ัง้กระทูถ้ามไดข้อถอน ซึง่ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 
 2.2 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง การใหบ้รกิารขอ้มลูจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV)   
  - นางผุสด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ฯ มอบหมายใหร้อง

ผูว้า่ฯ   
  (นายอมร กจิเชวงกุล) เป็นผูต้อบกระทู ้

 2.3 กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง การก่อสรา้งอาคารโครงเหลก็ (โดยใชตู้ค้อนเทน
เนอร)์  

เขตจตุจกัร 
  - นางผุสด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ฯ มอบหมายใหร้อง

ผูว้า่ฯ   
  (นายอมร กจิเชวงกุล) เป็นผูต้อบกระทู ้

 
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 3.1 ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัการจดัตัง้สถานีดบัเพลงิ
เพิม่ใหพ้รอ้มปฏบิตัภิารกจิในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.2 ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการสรา้งถนนเลยีบคลอง

ประปาจากเขตดอนเมอืงไปเขตหลกัสีถ่งึถนนแจง้วฒันะ  
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.3 ญตัตขิองพลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการตามบนัทกึ

ขอ้ตกลงระหวา่งกรุงเทพมหานครกบักรมการปกครอง เพือ่การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทะเบยีน
ประวตัริาษฎรและโปรแกรมส าหรบัการอ่านขอ้มลูจากบตัรประจ าตวัประชาชน   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.4 ญตัตขิองนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์และคณะ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครบรหิารโครงการให้

เกดิผลสมัฤทธิค์ุม้คา่กบังบประมาณ   
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.5 ญตัตขิองนายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการจดัสถานทีแ่สดง

นิทรรศการดา้นสิง่แวดลอ้มในศูนยก์ารศกึษาและอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบางซื่อ 
  - ผูเ้สนอญตัตไิดข้อถอนญตัต ิ ซึง่ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบ 
 3.6 ญตัตขิองนายค ารณ โกมลศภุกจิ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพจิารณา

ของคณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็รายไดข้องกรุงเทพมหานคร
ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 90 วนั 
 



 

  - ๑๒ - 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพุธที ่18 พฤษภาคม ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
 
1. กระทูถ้าม 

 1.1 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง การควบคุมสนุขัจรจดัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
  - นางผุสด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ฯ เป็นผูต้อบกระทู้

  
 1.2 กระทูถ้ามสดของนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง การด าเนินโครงการสง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของ 

ครแูละนกัเรยีนดเีด่น   
  - นางผุสด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ฯ เป็นผูต้อบกระทู้

  
 1.3 กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง การเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินการออก

เสยีงประชามตริา่งรฐัธรรมนูญ  
  - นางผุสด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ฯ มอบหมายใหร้อง

ผูว้า่ฯ   
  (พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง) เป็นผูต้อบกระทู ้

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปรบัปรุงโครงสรา้งการโอนภารกจิดา้น
การควบคุมอาคารจากส านกัการโยธาใหไ้ปอยูใ่นความรบัผดิชอบของส านกัผงัเมอืง  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 2.2 ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครตัง้สถานีดบัเพลงิยอ่ยในพืน้ที ่

เขตดอนเมอืง  
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 2.3 ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของหน่วยราชการอื่นในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครเพือ่ใชเ้ป็น 
ทีท่ าการหรอืเพือ่ประโยชน์ในการจดัท าบรกิารสาธารณะ   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 90 วนั 

 2.4 ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่กรรมการ 
ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและตดิตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครตามนโยบาย 
ของรฐับาล  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 4 คน  
 
 



 

  - ๑๓ - 

 
 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 5) เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่2 มถิุนายน ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
 
1. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรือ่ง มาตรการแกไ้ขเหตุเพลงิไหมใ้หท้นัเวลา 
ในพืน้ทีเ่ขตราษฎรบ์รูณะ   

 - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายใหร้องผูว้า่ฯ (นายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้
 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั
ศกึษาแนวทางการด าเนินการดา้นจดับรกิารดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 
(กรุงเทพมหานคร)   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 120 วนั 

 2.2 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั
ศกึษาแนวทางเตรยีมความพรอ้มรองรบัภารกจิตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัแกไ้ขปัญหา
ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. 2559 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 120 วนั 

 2.3 ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครก่อสรา้งเขือ่น ค.ส.ล. รมิคลองตาอูฐ 
ตลอดแนวคลองเพิม่เตมิจากสว่นทีด่ าเนนิการแลว้   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 2.4 ญตัตขิองนางสกุญัญา สุวฒันวงศ ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพจิารณาของ

คณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาและยกร่างปรบัปรุงขอ้บญัญตัแิละระเบยีบเกีย่วกบั
การงบประมาณ การคลงั และการพสัด ุ  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 120 วนั 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 6) เมือ่วนัพุธที ่8 มถิุนายน ๒๕๕9 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการก่อสรา้ง Substation  



 

  - ๑๔ - 

(โรงไฟฟ้ายอ่ย) บรเิวณสวนลุมพนิี   
 - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายใหร้องผูว้า่ฯ (นายจุมพล ส าเภาพล) เป็นผูต้อบกระทู ้

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง ใชห้รอืเปลีย่น 
การใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท บรเิวณโดยรอบสวนหลวง ร.9 ในทอ้งทีแ่ขวงหนองบอน  
แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม   

 - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตันิี้ในวาระทีส่อง จากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ  
  และทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม  เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป     

   
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 3.1 รายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญับรูณาการยทุธศาสตรด์า้นการโยธาและ 
ผงัเมอืง ดา้นการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม ดา้นการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย และดา้นการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.2 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัตัง้กองทุนสขุภาพ 

ทอ้งถิน่ (กรุงเทพมหานคร)  
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.3 ญตัตขิองนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินโครงการชุมชนสขุ

ภาวะ 
ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.4 ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั 

ศกึษาเพือ่ปรบัปรุงกระบวนการแต่งตัง้ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ   
  - ผูเ้สนอไดข้อเลื่อนไปในการประชุมสภาฯ ครัง้ต่อไป  และทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 1 - 6) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่6 กรกฎาคม ๒๕๕9  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่1) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2559 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  
 

2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 



 

  - ๑๕ - 

  ญตัตขิอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ก่อสรา้งปรบัปรุง
ซ่อมแซมสะพานกรุงนนท ์บรเิวณซอยสวนผกั 32 เขตตลิง่ชนั และขา้มคลองมหาสวสัดิไ์ปยงัพืน้ทีเ่ทศบาล
ต าบลปลายบาง จงัหวดันนทบุร ี  

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 

3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
  3.1 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการ

ใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภท ในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีเ่ขตบางซื่อ เขตดุสติ และเขตบาง
พลดั กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  (นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล  ผูเ้สนอ) (คณะกรรมการวสิามญัฯ 
รายงาน 
ผลการพจิารณาก่อนรบัหลกัการ) 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบในรายงานผลการพจิารณา  และมมีตไิม่รบัหลกัการ   
  3.2 ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั

ศกึษาเพือ่ปรบัปรุงกระบวนการแต่งตัง้ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ  
(เลื่อนมาจากการประชุมเมือ่วนัที ่8 มถิุนายน 2559) 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดระยะเวลาใน 
  การพจิารณา 120 วนั 

  3.3 ญตัตขิองนายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั
ศกึษาและทบทวนการด าเนนิการโครงการรถโดยสารประจ าทางดว่นพเิศษ (BRT) 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลาใน 
  การพจิารณา 120 วนั 

  3.4 ญตัตขิองพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการ 
พจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาเร่งรดัการด าเนินการก่อสรา้งอาคารใหม่โรงพยาบาล
ลาดกระบงัและโรงพยาบาลอื่น ๆ สงักดักรุงเทพมหานคร 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 90 วนั 
  3.5 ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการ

พจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารมสีว่นรว่มของประชาชน  
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 90 วนั 
  3.6 ญตัตขิองนายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาการศกึษาของ

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบงัคบัใชข้อ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจดัเกบ็
คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี การบรหิารทรพัยากรน ้าและการบ าบดัน ้าเสยี 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 60 วนั 
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพุธที ่13 กรกฎาคม ๒๕๕9  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
 



 

  - ๑๖ - 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่2) ประจ าปี
พทุธศกัราช 2559 

 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  
 

2. กระทูถ้าม 
 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบผลการด าเนนิการของกรุงเทพมหานครตาม
โครงการ 
โรงพยาบาล 2 ระบบ 

 - ผูต้ ัง้กระทูถ้ามไดข้อถอน 
 

3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
 3.1 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาและยกร่างปรบัปรุงขอ้บญัญตัแิละ

ระเบยีบเกีย่วกบัการงบประมาณ การคลงั และการพสัด ุ  
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.2

1 
รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาเร่งรดัการด าเนินการก่อสรา้งอาคารใหม่
โรงพยาบาลลาดกระบงัและโรงพยาบาลอืน่ ๆ สงักดักรุงเทพมหานคร   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.3

1 
รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบงัคบัใชข้อ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครเรือ่ง การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี การบรหิารทรพัยากรน ้า และการ
บ าบดัน ้าเสยี 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 3.4

1 
รายงานผลการด าเนินการตามมตทิีป่ระชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2  
(ครัง้ที ่3) ประจ าปี พ.ศ. 2553 โครงการระบบขนสง่มวลชนระบบหลกั สายหมอชติ - ล าลกูกา  
และสายแบริง่ - บางป ู  

  - ทีป่ระชุมรบัทราบ 
  3.5 ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการก่อสรา้งสะพานขา้มคลอง 

เปรมประชากร ถนนเตชะตงุคะ บรเิวณหน้าสถานีต ารวจนครบาลดอนเมอืง แขวงสกีนั เขตดอน
เมอืง 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
  3.6 ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่แกไ้ขและป้องกนั 

ปัญหาน ้าทว่มขงัใหท้นัฤดฝูนปี 2559   
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
  3.7 ญตัตดิว้ยวาจาของนายพรชยั  เทพปัญญา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัพจิารณาการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยักรณีรถกูภ้ยัขนาดเลก็ 
และอื่น ๆ   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลาใน 



 

  - ๑๗ - 

  การพจิารณา 180 วนั 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่21 กรกฎาคม ๒๕๕9 และวนัศุกรท์ี ่22 กรกฎาคม 
๒๕๕9  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่3) ประจ าปี

พทุธศกัราช 2559 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
โดยก าหนดวงเงนิงบประมาณรายจา่ย จ านวน 76,577,417,000 บาท 
  ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ านวน 76,000,000,000 บาท 
  ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร จ านวน 577,417,000 บาท  

 - ทีป่ระชุมมกีารอภปิรายต่อเนื่อง 2 วนั (21-22 กรกฎาคม 2559) แลว้มมีตริบัหลกัการ และ 
  ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 36 คน  โดยก าหนดเวลาแปรญตัตภิายใน 15 วนั 

 
รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานครท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจ 

ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่1 กนัยายน ๒๕๕9  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่4) และ (ครัง้ที ่5)

ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

  
 
 
 
 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร 

 ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบรายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัฯ ตามทีม่กีารเสนอขอ



 

  - ๑๘ - 

แกไ้ข 
  ในทีป่ระชุม และใหป้ระกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัฯิ พรอ้มทัง้เหน็ดว้ยกบัขอ้สงัเกตของคณะกรรมการ
วสิามญัฯ   

  
3. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

  3.1 ญตัตขิองนายค ารณ โกมลศภุกจิ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลาในการพจิารณา
ของคณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็รายไดข้องกรุงเทพมหานคร
ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 60 วนั 
  3.2 ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครขยายเวลา 

ในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของหน่วยราชการอื่น 
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเพือ่ใชเ้ป็นทีท่ าการหรอืเพือ่ประโยชน์ในการจดัท าบรกิารสาธารณะ    

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 90 วนั 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 5) เมือ่วนัพธุที ่14 กนัยายน ๒๕๕9  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามสดของเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอทราบความคบืหน้าในการแกไ้ขปัญหา  
เรือ่งรถและเรอืดบัเพลงิ   

 - นางผุสด ีตามไท รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  รกัษาราชการแทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร   
  ไดม้อบให ้พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู ้

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่กรรมการ 
ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเตรยีมความพรอ้มรองรบัภารกจิตามพระราชบญัญตั ิ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. 2559 

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 3 คน  
 2.2 ญตัตขิองพลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครพจิารณาเรง่รดัด าเนินการ 

ตามญตัตขิองสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร   
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 2.3 ขอขยายเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัเพือ่ศกึษาแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารม ี

สว่นรว่มของประชาชน  
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 90 วนั 
 2.4 ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ



 

  - ๑๙ - 

วสิามญัศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจราจรของกรุงเทพมหานคร   
  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลา 

  ในการพจิารณา 180 วนั 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 6) เมือ่วนัจนัทรท์ี ่26 กนัยายน ๒๕๕9  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
1. เลอืกประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเลอืกรอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ   
  

2. เลอืกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเลอืกนายกติต ิบศุยพลากร เป็นรองประธานสภาฯ คนทีห่นึ่ง  
  และนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เป็นรองประธานสภาฯ คนทีส่อง  

 

3. เลอืกตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการฯ จ านวน 5 คน ดงันี้ 
1. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์
2. นางสาวดวงพร  รุจเิรข 
3. นายธวชัชยั  ฟักองักูร 
4. นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 
5. เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ 

  
รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 1 - 4) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่5 ตุลาคม 2559  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
 
ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
1. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็รายไดข้อง  

กรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
2. ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมแผนการป้องกนัน ้าทว่ม 

จากน ้าฝน มวลน ้าเหนือ และน ้าทะเลหนุน   
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
3. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการด าเนินการดา้น

จดับรกิาร 
ดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (กรุงเทพมหานคร)   

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 60 วนั 



 

  - ๒๐ - 

4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเตรยีมความพรอ้มรองรบั
ภารกจิตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัแกไ้ขปัญหาตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. 2559   

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 60 วนั 
5. ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้กรรมการ

ทดแทนและตัง้เพิม่กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารมสีว่น
รว่มของประชาชน 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้นางรชันีวรรณ อศัวธติานนท ์เป็นกรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่ง 
และ  
  ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 4 คน 

6. ญตัตดิว้ยวาจาของพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
สามญั 
ประจ าสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คณะ  

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการ จ านวน 10 คณะ ดงันี้ 
   1) คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม 

     1.1 นายค ารณ โกมลศุภกจิ 
     1.2 นายพรชยั เทพปัญญา 
     1.3 นายภาส ภาสสทัธา 
     1.4 นายวชิาญ ธรรมสจุรติ 
     1.5 นางสาวดวงพร รุจเิรข 

 

   2) คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง 
     2.1 พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต 
     2.2 พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล 
     2.3 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า 
เทยีนประภา
สทิธิ ์

     2.4 นายภาส ภาสสทัธา 
     2.5 นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์

 

   3) คณะกรรมการการสาธารณสุข 
     3.1 นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์
     3.2 นายกติต ิ บุศยพลากร 
     3.3 นายพรชยั เทพปัญญา 
     3.4 พลตร ีสทุธชิยั วงษบ์ุบผา 
     3.5 นางสุกญัญา สวุฒันวงศ ์

 

   4) คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 



 

  - ๒๑ - 

     4.1 พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ 
     4.2 นายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์
     4.3 นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา 
     4.4 พลต ารวจตร ีประสพ

โชค พรอ้มมลู 
     4.5 นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

 

   5) คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ 
     5.1 นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์
     5.2 นางสุกญัญา สวุฒันวงศ ์
     5.3 นายธวชัชยั ฟักองักูร 
     5.4 นายค ารณ โกมลศุภกจิ 
     5.5 นางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ 

   
   
   

   6) คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
     6.1 พลต ารวจตร ีประสพ

โชค พรอ้มมลู 
     6.2 พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล 
     6.3 พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ 
     6.4 นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า 
     6.5 พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ งว่นบรรจง 

 
   7) คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 

     7.1 พลตร ีสทุธชิยั วงษบ์ุบผา 
     7.2 นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์
     7.3 นายฉตัรชยั พรหมเลศิ 
     7.4 นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ 
     7.5 พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่

 
   8) คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 

     7.1 พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่
     7.2 นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า 
     7.3 นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 



 

  - ๒๒ - 

     7.4 นางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ 
     7.5 นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ 

 
   9) คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 

     9.1 นายฉตัรชยั พรหมเลศิ 
     9.2 พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ งว่นบรรจง 
     9.3 นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา 
     9.4 เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ 
     9.5 นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์

 
   10) คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา 
             10.1 นายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์
             10.2 พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต 
             10.3 นายวชิาญ ธรรมสจุรติ 
             10.4 นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
             10.5 นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 

 
 
 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที่ 12 ตุลาคม 2559  มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
1. รายงานผลการศกึษาเบือ้งตน้ของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการด าเนินการดา้นจดับรกิารดแูล 

ระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (กรุงเทพมหานคร)   
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

2. ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงการใหบ้รกิารของส านกังานเขต 
  ตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่6) ประจ าปี



 

  - ๒๓ - 

พทุธศกัราช 2559 
 - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1 ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั
ศกึษาแนวทางการจดัระบบบรกิารปฐมภมูดิา้นการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 16 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 180 วนั 

 2.2 ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินโครงการโรงพยาบาล 2 

ระบบ   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 2.3 ญตัตดิว้ยวาจาของพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดั ก ากบั 

ดแูล  
การปรบัปรุงภูมทิศัน์ ทีด่นิ และสิง่ก่อสรา้ง บรเิวณถนนอุทยาน   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 2.4 ญตัตดิว้ยวาจาของพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครรายงาน 

การด าเนินงานในภารกจิอนัเกีย่วเนื่องกบังานพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมพิลอดุลยเดช   

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที่ 26 ตุลาคม 2559  มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
1. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาเพือ่ปรบัปรุงกระบวนการแต่งตัง้

ขา้ราชการ 
กรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
2. ญตัตขิองพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ 

วสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการแม่น ้า ค ูคลอง  
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลา 

  ในการพจิารณา 180 วนั 
3. ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครก าหนดมาตรการควบคุมดแูลคนต่าง

ดา้ว 
ทีเ่ขา้มาอยูใ่นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร   



 

  - ๒๔ - 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
4. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั

ศกึษาแนวทางการควบคุมและป้องกนัโรคในกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 
2558 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดระยะเวลา 
  ในการพจิารณา 180 วนั 

5. ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการจดัตัง้กองทุนสขุภาพ
ทอ้งถิน่ (กรุงเทพมหานคร)   

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและตดิตามการด าเนินงานของ

กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรฐับาล   
 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 180 วนั 

7. ก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั วนัเริม่สมยัประชุมสามญัแต่ละสมยั และก าหนดวนัประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2560  

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบก าหนดสมยัประชุมสามญัจ านวน 4 สมยั ดงันี้ 
   สมยัทีห่นึ่ง เริม่ในวนัที ่1–30 มกราคม 2560   

  สมยัทีส่อง เริม่ในวนัที ่1–30 เมษายน 2560   
  สมยัทีส่าม เริม่ในวนัที ่1–30 กรกฎาคม 2560  และ        
  สมยัทีส่ ี ่เริม่ในวนัที ่1–30 ตุลาคม 2560   
  โดยก าหนดวนั เวลา ในการประชุมแต่ละสมยัในทุกวนัพุธ เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 

8. ตัง้ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการสามญัประจ าสภาทีว่า่งลง จ านวน 2 คณะ 
 8.1  คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ  

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้ นายกติต ิบุศยพลากร  เป็นกรรมการ 

 8.2  คณะกรรมการการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้ รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์ โลหะชาละ  เป็นกรรมการ 

9. ญตัตดิว้ยวาจาของพลตร ีสทุธชิยั วงษบ์ุบผา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมแผนการรองรบั 
บา้นอิม่ใจส าหรบัประชาชนทีเ่ขา้รว่มพธิพีระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลย
เดช 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

10. ญตัตดิว้ยวาจาของพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่
กรรมการ 
ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการแม่น ้า ค ูคลอง   

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 2 คน 
 
 



 

  - ๒๕ - 

 
 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ี 1 (ครัง้ท่ี 1)  
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  

 
สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ี 1 (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่21 ธนัวาคม 2559  มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
1. กระทูถ้าม 

 กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอทราบนโยบายของผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  
 - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน  
  รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจกักพนัธุ์ ผวิงาม รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  
  นางวรรณวไิล พรหมลกัขโณ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และนายทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ ์ 
  รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู ้

 
2. ญตัตทิีเ่สนอโดยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1 ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมแผนการด าเนินงานในดา้น
งบประมาณและดา้นอื่น ๆ ในงานพระราชพธิพีระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดุลยเดช  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ เพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 2.2

2 
ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและทบทวนการด าเนนิการ 
โครงการรถโดยสารประจ าทางดว่นพเิศษ (BRT)  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 90 วนั 
 2.3 ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของหน่วย

ราชการอื่นในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเพือ่ใชเ้ป็นทีท่ าการหรอืเพือ่ประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร
สาธารณะ  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 90 วนั 
 2.4

3 
ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารมสีว่นรว่ม 
ของประชาชน  

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไป 45 วนั 
 

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


