
 

สรปุผลงานของ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 

(ตัง้แต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม  2560) 
--------------------------- 

 

  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผย
รายงานการประชุมลบั ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่6) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่26 กนัยายน 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 
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 ไดต้ัง้ผูช้ว่ยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและ
พจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั เมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2559 จ านวน 2 คน ประกอบดว้ย   

1. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. หวัหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวสิามญั 
 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  

คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร          
เพือ่ด าเนินการจดัท าและตรวจสอบความถูกตอ้งของรา่งรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานครทัง้ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาและหลงัจากคณะกรรมการฯ ได้พจิารณาและลงมตใิหม้กีารแก้ไข
แลว้ เมือ่วนัที ่ 
27 กนัยายน 2559 จ านวน 1 คณะ ประกอบดว้ยอนุกรรมการ จ านวน 11 คน ดงันี้  

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 ชทูรพัย ์ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
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ภรณ์ 
11. นายรงัษ ี เมอืงเกษม อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

 

  ต่อมาไดม้กีารตัง้คณะอนุกรรมการทดแทนทีข่อลาออกและตัง้อนุกรรมการเพิม่เตมิ ดงันี้ 
 27 ธนัวาคม 2559 ตัง้นายสุทธพิงษ์ สตุนัทวงษ์ แทนนางสาวนนัทนา ผ่องเภสชั 

ทีข่อลาออกเมือ่ 26 ธนัวาคม 2559 
 13 มถิุนายน 2560 ตัง้นายพฒันพล มลูตระกลู เป็นอนุกรรมการ 

 
 

 2 ตุลาคม 2560 ตัง้นายประจมิ เป่ียมเตม็ เป็นอนุกรรมการ 
 10 ตุลาคม 2560 ตัง้นางสาวชชัสรญั นิยมจนัทร ์แทนนายสทิธพิงษ์ สตุนัทวงศ ์

ทีข่อลาออกเมือ่ 30 กนัยายน 2560 
  

ผลการด าเนินงาน 
รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 

ท่ีคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจเสรจ็เรียบร้อยแล้วมีรายละเอียดดงัน้ี 
   

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 1 - 7)  
ประจ าปีพทุธศกัราช 2560   

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่4 มกราคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
 

  1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่1)  
เมือ่วนัพุธที ่6 กรกฎาคม 2559 ประจ าปีพทุธศกัราช 2559   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
2. กระทูถ้ามสดของนายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์เรือ่ง ขอทราบหลกัเกณฑก์ารแต่งตัง้และ
ยา้ย 

ขา้ราชการกรงุเทพมหานคร  
    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเตรยีมความพรอ้ม
รองรบั 

ภารกจิตามพระราชบญัญตักิารป้องกนัแก้ไขปัญหาตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559   
                        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพื่อมอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. ญตัตขิองพลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ 
วสิามญัศกึษาปรบัปรุงขอ้บงัคบัการประชมุสภากรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลา 
ในการพจิารณาภายใน 90 วนั 
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สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพุธที ่18 มกราคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
  1. รบัรองรายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่2)  
เมือ่วนัพุธที ่13 กรกฎาคม 2559 ประจ าปีพทุธศกัราช 2559   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม  โดยใหฝ่้ายเลขานุการแกไ้ขเพิม่เตมิ
รายงาน 

การประชุมตามทีท่ีป่ระชุมไดม้มีตเิหน็ชอบ 
2. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการด าเนินการดา้น
จดับรกิาร 

ดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ (กรุงเทพมหานคร)  โดยประธานกรรมการวสิามญัฯ ไดข้อถอน
เรือ่งและขอขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 120 วนั นบัแต่วนัทีค่รบก าหนดเมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 
2559   
                         - ทีป่ระชุมไดม้มีตเิหน็ชอบใหถ้อนเรือ่งดงักล่าว และใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไป
อกี  
120 วนั  
 
 
 
 

3. รายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาการด าเนินงานดา้นการ
ป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยักรณีรถกูภ้ยัขนาดเลก็ และอื่น ๆ   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 
4. รายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาการด าเนินงานดา้นการ
ป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยักรณีรถกูภ้ยัขนาดเลก็ และอื่น ๆ  
                         - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

5. ญตัตขิองเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครน าขอ้สงัเกตของ 
คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบการพจิารณาการจดัท าร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
                        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

6. ญตัตขิองนายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงขอ้บญัญตั ิ
กรุงเทพมหานครในการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิง่ปฏกิูลหรอืมูลฝอย เพื่อให้สอดคล้อง
กบักฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนงัสอืรบัรองการแจง้และการใหบ้รกิารในการ
จดัการ 
สิง่ปฏกิลูหรอืมลูฝอย พ.ศ. 2559   
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                         - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพุธที ่25 มกราคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 

1. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัตัง้ศนูยก์ารมสีว่น
รว่ม 

ของประชาชน   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 
2. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและทบทวนการด าเนินการ

โครงการ 
รถโดยสารประจ าทางดว่นพเิศษ (BRT)  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 
3. ญตัตขิองนายนิรนัดร์ ประดษิฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้กรรมการ
ทดแทน 

ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและตดิตามการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรฐับาล 
เนื่องจาก  
นายประสาร พทิกัษ์วรรตัน์ ได้ลาออกจากราชการ และได้มกีารตัง้กรรมการทดแทน  

    - ที่ประชุมมมีตใิห้ตัง้นายไทวุฒ ิ ขนัแกว้ ผูอ้ านวยการส านกังานออกแบบ ส านกัการ
โยธา  

เป็นกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัฯ 
4. ญตัตขิองพลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการ 

วสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัระเบยีบหาบเร่แผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ  
    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษา 
ภายใน 120 วนั 

 
 
 
 
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพุธที ่8 กุมภาพนัธ ์๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 

1. ญตัตขิอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครจ่ายขาดเงนิสะสมกรุงเทพมหานคร จ านวน 
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3,200,000,000 บาท (สามพนัสองรอ้ยลา้นบาทถว้น) เพือ่ด าเนินการตามภารกจิและอ านาจหน้าที ่
ตามกฎหมาย เป็นการเร่งดว่น เนื่องจากไดร้บัการจดัสรรงบประมาณตามขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไวไ้ม่เพยีงพอ   

    - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดเ้สนอขอถอนญตัตแิละทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 
2. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ฉบบัที ่..)   
                         - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดเ้สนอขอถอนญตัตแิละทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

3. ญตัตริายงานผลการด าเนินการและขอความเหน็ชอบในหลกัการในการด าเนนิการ
โครงการ 

รถไฟฟ้าสายสเีขยีว ชว่งหมอชติ-สะพานใหม-่คคูต และชว่งแบริง่-สมุทรปราการ พรอ้มขอจดัสรร
งบประมาณ 

    - ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินการและใหข้อ้สงัเกตกบัฝ่ายบรหิารเพือ่น าไปพจิารณา 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีต่่อไป   

 
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 5) เมือ่วนัพุธที ่15 กุมภาพนัธ ์๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณา
โดยสรุปดงันี้ 
  1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่3)  
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่21 กรกฎาคม 2559 และวนัศุกรท์ี ่22 กรกฎาคม 2559 ประจ าปีพทุธศกัราช 2559   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
2. ญตัตขิอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครจ่ายขาดเงนิสะสมกรุงเทพมหานคร จ านวน 

2,654,512,000 บาท (สองพนัหกรอ้ยหา้สบิสีล่า้นหา้แสนหนึ่งหมืน่สองพนับาทถว้น) เพือ่ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากได้รบัการจดัสรรงบประมาณตามขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไวไ้ม่เพยีงพอ  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครจ่ายขาดเงนิสะสม 
3. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ฉบบัที ่..)   
                         - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัฯิ และมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญั 
พจิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 3 วนั 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 6) เมือ่วนัพุธที ่22 กุมภาพนัธ ์๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณา
โดยสรุปดงันี้ 

1. กระทูถ้ามสดของนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอทราบความคบืหน้าการปรบัปรุงภมูิ
ทศัน์ 

ถนนวภิาวดรีงัสติตลอดแนว  
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    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  นายจักกพันธ์ุ ผิวงาม   
และพลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน รองผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

2. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
การจราจร 

ของกรุงเทพมหานคร ระยะที ่1   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
 
 

3. รา่งระเบยีบวา่ดว้ยการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน การน าเรือ่งเขา้สูก่ารพจิารณา วธิกีารพจิารณา 
การสอบขอ้เทจ็จรงิของคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จรงิและวธิพีจิารณาสอบสวนของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  (คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานครเป็นผูย้กรา่งฯ 
เสนอ) 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่ประกาศใชต้่อไป 
4. ญตัตนิายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครตดิตัง้เครือ่งกระตุกหวัใจ 

ไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator (AED)) ในสถานทีท่ีเ่หมาะสม   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

               5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของ 
หน่วยราชการอื่นในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครเพือ่ใชเ้ป็นทีท่ าการหรอืเพือ่ประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร
สาธารณะ 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ 
ก าหนดเมือ่วนัที ่11 กุมภาพนัธ ์2560 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 7) เมือ่วนัพุธที ่1 มนีาคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
  1. รบัรองรายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่4)  
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่1 กนัยายน 2559 ประจ าปีพทุธศกัราช 2559   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
2. กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรือ่ง ขอทราบแนวทางการ
ด าเนินการ 

เกีย่วกบัเครือ่งหมายและสญัญาณไฟจราจรในกรุงเทพมหานคร   
    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร  และนายทวศีกัดิ ์เลศิ
ประพนัธ ์ 

รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

                3. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 (ฉบบัที ่..)  ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม  
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          - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตันิี้ในวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการ
วสิามญัฯ ซึง่ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ เสนอ และไดม้มีติ
เหน็ชอบในวาระทีส่าม เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

4. ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญั 
ศกึษาและเสนอแนะแนวทางปรบัปรุงระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 
2555 และระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554   

   - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 17 คน โดยก าหนดเวลาใน
การศกึษา 

ภายใน 120 วนั 
5. ญตัตดิว้ยวาจาของนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์เรือ่ง ขอใหห้น่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร 

แก้ไขปัญหาวกิฤตทิี่เกดิขึน้ในพื้นที่อย่างมปีระสทิธภิาพ   
   - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพื่อมอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป  

 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 1 - 4) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2560  
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่5 เมษายน ๒๕60 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 
  1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่5) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559  เมือ่วนัพุธที ่14 กนัยายน 2559   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร 
    2.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา 
    2.2 รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง 
    2.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 
    - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภา 

กรุงเทพมหานครทัง้ 3 คณะ 
3. รายงานความคบืหน้าโครงการ 
    3.1 รายงานความคบืหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว สว่นต่อขยาย 
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    3.2 รายงานความคบืหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสทีอง 
    3.3 การศกึษาเกีย่วกบัรถโดยสารด่วนพเิศษ (BRT) 
    - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานความคบืหน้าของโครงการดงักล่าว 

   

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพุธที ่12 เมษายน ๒๕60 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 

 

  1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่6) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 เมือ่วนัจนัทรท์ี ่26 กนัยายน 2559  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
2. กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหา 

ดา้นกายภาพของหน่วยงานในสงักดัส านกัอนามยั   
    - นายทวศีกัดิ ์ เลศิประพนัธ ์ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

3. รายงานผลงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร 
    3.1 รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม 
    3.2 รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย 
    - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภา 

กรุงเทพมหานครทัง้ 2 คณะ 
4. ญตัตขิองพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา และคณะ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครแกไ้ขปัญหา 

ของโรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร (ดนิแดง 2)   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
5. ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกลุ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครบรหิารงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีอย่างมปีระสทิธภิาพ และรายงานความกา้วหน้าการด าเนินการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี  
พ.ศ. 2558-2560   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
               6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
การจราจรของกรุงเทพมหานคร   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 120 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ 
ก าหนดเมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2560 
               7. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปรบัปรุงขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภากรุงเทพมหานคร   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันบัแต่วนัทีค่รบ
ก าหนด 

เมือ่วนัที ่4 เมษายน 2560 
               8. ขอตัง้เพิม่กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพในการจดั
ระเบยีบหาบเรแ่ผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ   
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    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหถ้อนญตัตนิี้ตามทีพ่ลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู 
ประธาน 

กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัฯ ไดม้หีนงัสอืแจง้ความประสงคข์อถอนญตัต ิ
               9. รายงานการด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ชว่งหมอชติ-สะพานใหม่ และ ช่วงแบ
ริง่-สมุทรปราการ   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหถ้อนเรือ่งนี้ตามทีผู่ว้า่ราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
เนื่องจาก 

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดร้ายงานเรือ่งดงักล่าวใหส้ภากรุงเทพมหานครทราบแลว้  
                   10. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัระบบ
บรกิารปฐมภมูดิา้นการสาธารณสขุในกรุงเทพมหานคร   

     - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 90 วนันบัแต่วนัที่
ครบ 

ก าหนดเมือ่วนัที ่16 เมษายน 2560 
 

 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพุธที ่19 เมษายน ๒๕60 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 

 

  1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) 
ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมือ่วนัพุธที ่5 ตุลาคม 2559   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
2. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและตดิตามการด าเนินงาน 

ของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรฐับาล   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 180 วนันบัแต่วนัที ่

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 
   
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพุธที ่26 เมษายน ๒๕60 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 

1. กระทูถ้ามสด 
    1.1 กระทูถ้ามสดของนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอทราบความคบืหน้าการก่อสรา้ง 

สถานีดบัเพลงิในเขตดอนเมอืง  
- พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู้

ถาม 

 
 
 
 

    1.2 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบแนวทางการด าเนินการ 
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การขบัเคลื่อน การควบคุมเรง่รดัโครงการ กรณีโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครมโีครงการทีต่อ้ง
ด าเนินการอยา่งเร่งดว่น ทัง้โครงการทีเ่กดิขึน้ใหม่และทีอ่ยูใ่นขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ 
ทีด่ าเนินการลา่ชา้  

- พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู้
ถาม 

2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร 
    2.1 รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข 
    2.2 รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 
    2.3 รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 
    2.4 รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั 
          และตดิตามงบประมาณ 
    2.5 รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 
          และตดิตามงบประมาณ 
    - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภา 

กรุงเทพมหานครทัง้ 5 คณะ 
3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการด าเนินการ 

ดา้นจดับรกิารดแูลระยะยาวส าหรบัผูส้งูอายุทีม่ภีาวะพึง่พงิ (กรุงเทพมหานคร)   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
4. ญตัตขิองนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดั 

การด าเนินการก่อสรา้งสถานีดบัเพลงิราษฎรบ์รูณะ   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการควบคุม 

และป้องกนัโรคในกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558   
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 120 วนั นบัแต่วนัที ่

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2560 
6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิาร 

จดัการแม่น ้า ค ูคลอง  
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนั นบัแต่วนัที ่

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่23 เมษายน 2560 
 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 1 - 5) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2560  

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่5 กรกฎาคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
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  1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่2) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 วนัพุธที ่12 ตลุาคม 2559  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
2. กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา ไดเ้สนอกระทูถ้ามสด เรือ่ง ขอ

ทราบแนวทางการบรหิารงานของส านกังานเขตราชเทว ีกรณีการปรบัปรุงถนนเพชรบุร ีซอย 18  
    - นายจกักพนัธุ ์ผวิงามรองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
3. ขอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครเพิม่วงเงนิโครงการก่อสรา้งศนูยก์ารศกึษาและ
อนุรกัษ์ 

สิง่แวดลอ้มบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
    - ทีป่ระชุมมมีตวิา่ไม่อยูใ่นอ านาจของสภาฯ ในการใหค้วามเหน็ชอบ 
4. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการ 
วสิามญัศกึษาแนวทางการควบคุมผลติภณัฑย์าสบูและคุม้ครองสขุภาพอนามยัของประชาชน ตาม
พระราชบญัญตั ิ
ควบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการฯ 15 คน โดยก าหนดระยะเวลาศกึษาภายใน 180 
วนั   

5. ญตัตขิองนายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญั 

ศกึษาแนวทางการพฒันาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร  
    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลาศกึษา

ภายใน  
120 วนั   

6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของ 
หน่วยราชการอื่นในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครเพือ่ใชเ้ป็นทีท่ าการหรอืเพือ่ประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร
สาธารณะ   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ
ก าหนด 

เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2560 
7. สง่รายชือ่สมาชกิสภากรุงเทพมหานครเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการเขตสขุภาพ 

เพือ่ประชาชน เขตพืน้ที ่13  
                        - ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้ 1. นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์ 2. นางสุกญัญา สุวฒันวงศ ์ 
เป็นกรรมการฯ  

8. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการจดัระเบยีบหาบเร่แผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ  
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    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันบัแต่วนัทีค่รบ
ก าหนด 

เมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2560 
9. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและเสนอแนะแนวทาง
ปรบัปรุง 

ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยชุมชนและกรรมการชมุชน พ.ศ. 2555 และระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ย
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 120 วนันบัแต่วนัทีค่รบ
ก าหนด 

เมือ่วนัที ่29 มถิุนายน 2560 
                    10. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปรบัปรุงขอ้บงัคบัการ
ประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร  

     - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ
ก าหนด 

เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2560 
  
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพุธที ่12 กรกฎาคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
  1. รบัรองรายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่3) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 วนัพุธที ่19 ตุลาคม 2559  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 

2. กระทูถ้ามสด 
    2.1 กระทูถ้ามสดของนายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์เรือ่ง ขอทราบการแกไ้ขค าสัง่

กรุงเทพมหานครเกีย่วกบัการแต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดแผนแม่บทเพือ่พฒันาและปรบัปรุงภูมทิศัน์ของ 
สวนลุมพนิี  

          - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู้
ถาม 

    2.2 กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอทราบแนวทางการแกปั้ญหาการ
บรหิารงานของศนูยบ์รกิารสาธารณสุข  

           - นายทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ ์รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทู้
ถาม 
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    2.3 กระทูถ้ามสดของนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอทราบแนวทางการด าเนินการ
เกีย่วกบัผูค้า้หาบเรแ่ผงลอยในกรุงเทพมหานคร  

          - นายอ านวย นิ่มมะโน รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการแม่น ้า  

ค ูคลอง  
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
4. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจ่ายเงนิอุดหนุนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั 

หรอืองคก์รอื่นใด พ.ศ. ....  
    - ทีป่ระชุมไดล้งมตใินวาระทีห่นึ่ง รบัหลกัการแหง่ร่างขอ้บญัญตัฯิ และมมีตใิหต้ัง้

คณะกรรมการ 
วสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ จ านวน 12 คน โดยก าหนดระยะเวลาแปรญตัตภิายใน 3 วนั   

5. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557       - ทีป่ระชุมรบัทราบ   

6. ญตัตขิองพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการ 
ตามกฎหมาย ขอ้บญัญตั ิระเบยีบและหลกัธรรมาภบิาล กรณีมอบหมายหรอืจา้งบรษิทั กรุงเทพธนาคม 
จ ากดั ใหด้ าเนินกจิการบรกิารสาธารณะดา้นต่าง ๆ  

- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
7. ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญั 

ศกึษาปัญหาและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มในการก่อสรา้งโครงการ One Bangkok พืน้ทีเ่ขตปทุมวนั       
    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดระยะเวลาศกึษา

ภายใน  
180 วนั   

8. ญตัตขิองพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บุบผา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการโครงการ
ชุมชน 

สขุภาวะทีย่ ัง่ยนืใหต้่อเนื่อง  
     - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
9. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการ 

วสิามญัศกึษาแนวทางการจดัระบบสาธารณสุขระดบัอ าเภอ เขตกรุงเทพมหานคร  
    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการฯ จ านวน 14 คน โดยก าหนดระยะเวลาศกึษา

ภายใน  
180 วนั 
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รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 
ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

      
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพุธที ่19 กรกฎาคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
  1. รบัรองรายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่4) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2559 วนัพุธที ่26 ตลุาคม 2559  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
2. กระทูถ้ามสดของเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ เรือ่ง ขอทราบผลด าเนินการตามญตัตขิอง

สมาชกิสภากรุงเทพมหานครทีส่ภากรุงเทพมหานครมมีตเิหน็ชอบ จ านวน 3 เรือ่ง ดงันี้ 
    2.1 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัเพือ่การศกึษาและยกร่างปรบัปรุง

ขอ้บญัญตัแิละระเบยีบเกีย่วกบัการงบประมาณ การคลงั และการพสัดุ  
    2.2 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาเพือ่ปรบัปรุงกระบวนการ

แต่งตัง้ขา้ราชการกรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพ       
    2.3 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบงัคบัใช้

ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี การบรหิารทรพัยากรน ้าและการ
บ าบดัน ้าเสยี 

    - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้อบใหน้ายจกักพนัธุ ์ผวิงาม และนางวรรณวไิล  
พรหมลกัขโณ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการควบคุมโรคและ
ป้องกนัโรคในกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
4. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โดยก าหนดวงเงนิงบประมาณรายจา่ยเป็นจ านวนไมเ่กนิ 79,047,933,000 บาท จ าแนกดงันี้ 
    ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ านวน 78,500,000,000 บาท 
    ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร จ านวน 547,933,000 

บาท  
    - ที่ประชุมมสีมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายกนัอย่างกว้างขวางในญัตตินี้   ประธาน 

สภากรุงเทพมหานครจงึสัง่ใหม้กีารอภปิรายต่อในวนัพฤหสับดทีี ่20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ หอ้งประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

      
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่20 กรกฎาคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการ
พจิารณาโดยสรุปดงันี้ 
   ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ       
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พ.ศ. 2561  
 - ทีป่ระชุมมสีมาชกิสภาฯ ไดอ้ภปิรายต่อในญตัตนิี้ และทีป่ระชุมไดล้งมตริบัหลกัการ 

แห่งร่างขอ้บญัญตัฯิ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 36 คน โดยก าหนดเวลาแปรญตัตภิายใน 15 
วนั 
 
 
 
 
 
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพุธที ่26 กรกฎาคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้      

1. ญตัตขิองพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานคร 
ตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการบรูณาการแผนงานและงบประมาณในการบ ารุงรกัษาและพฒันาคลองสาย
ส าคญัในกรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดระยะเวลาศกึษา
ภายใน 180 วนั   

2. ญตัตขิองนายเชนทร์ วพิฒัน์บวรวงศ์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั กรุงเทพ
ธนาคม จ ากดั ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการจดัท าบรกิารสาธารณะ  
             - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดระยะเวลาศกึษา
ภายใน 180 วนั   

    3. ญตัตดิว้ยวาจาของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอเสนอเปลีย่นกรรมการใน
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มในการก่อสรา้งโครงการ One Bangkok 
พืน้ทีเ่ขตปทุมวนั  

        - ทีป่ระชุมมมีตติัง้ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์คนางค ์คนัธมธุรพจน์ แทนนายศรสีวุรรณ 
จรรยา 

    4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการจดัระเบยีบหาบเร่แผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ  

        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ
ก าหนดเมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2560 
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 (ครัง้ท่ี 5) เมือ่วนัพุธที ่30 สงิหาคม ๒๕60  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้      
  1. รบัรองรายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่
1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2560  เมือ่วนัพธุที ่21 ธนัวาคม 2559   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
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2. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม  
                         - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการ
วสิามญัฯ  
ซึ่งมกีรรมการขอสงวนความเหน็ไวห้ลายรายการ ที่ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามที่
คณะกรรมการวสิามญัฯ เสนอ และไดม้มีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัิ
กรุงเทพมหานครต่อไป พรอ้มทัง้ 
มมีตเิหน็ดว้ยกบัขอ้สงัเกตตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ เสนอ 

3. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....   
    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ ก่อนรบัหลกัการ  

จ านวน 13 คน โดยก าหนดเวลาในการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั 
4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใช ้

ทีด่นิของหน่วยราชการอื่นในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเพือ่ใชเ้ป็นทีท่ าการหรอืเพือ่ประโยชน์ในการจดัท า
บรกิารสาธารณะ   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนั นบัแต่วนัที ่
ครบก าหนดเมือ่วนัที ่10 สงิหาคม 2560 

 
5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัระบบ 

บรกิารปฐมภมูดิา้นการสาธารณสขุในกรุงเทพมหานคร  
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 180 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ 

ก าหนดเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2560 

 
รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 1 - 4) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2560  
 
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพุธที ่4 ตุลาคม 2560  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 
 

1. กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรือ่ง ขอทราบแนวทาง 
การประสานงานบรูณาการการท างานร่วมกนัระหวา่งส านกังานเขตและส านกัต่าง ๆ   

    - ผูต้ ัง้กระทูถ้ามไม่อยูใ่นทีป่ระชุมจงึถอืวา่กระทูถ้ามนัน้ตกไป 
2. รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเปิดเผยรายงานการ
ประชุมลบั  

ระหวา่งเดอืนมกราคม-ธนัวาคม 2559  
    - ทีป่ระชุมรบัทราบ  
3. ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ 
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วสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ทีก่รุงเทพมหานครระดบัส านกังานเขตใหค้รอบคลุมพืน้ทีใ่น
การจดับรกิารสาธารณะใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์มากขึน้  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 17 คน โดยก าหนดเวลาใน
การศกึษา 

ภายใน 90 วนั 
4. ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัการจดัซือ้เครือ่ง
กระตุก- 

หวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator (AED))  
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
5. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการ
ผลกัดนั 

ขบัเคลื่อนการเกบ็ภาษผีลติภณัฑย์าสบูในกรุงเทพมหานคร  
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
6. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและ
เสนอแนะ 

แนวทางการปรบัปรุงระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 และระเบยีบ
กรุงเทพมหานครวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554 แทนในต าแหน่ง
ทีว่า่ง 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหม้จี านวนกรรมการเท่าทีม่อียูโ่ดยไม่ตัง้กรรมการแทนต าแหน่ง
ทีว่า่ง 

   
สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพุธที ่11 ตุลาคม 2560  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป
ดงันี้ 

1. ญตัตขิองนายชยาวธุ ศริยิทุธว์ฒันา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ 
วสิามญัศกึษาแนวทางและวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพและคุม้ค่าในการจดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอยของ
กรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาในการศกึษา 
ภายใน 90 วนั 
 

2. ขอตัง้เพิม่กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพ 
การบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการจดัท า
บรกิารสาธารณะ  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 2 คน ประกอบดว้ย 
1. นายธวชัชยั ฟักองักูร 
2. นายธนูชยั  หุ่นนิวฒัน์ 

3. ขอตัง้เพิม่กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและเสนอแนะแนวทางปรบัปรุง  
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ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยชุมชนและกรรมการชมุชน พ.ศ. 2555 และระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่
ดว้ยคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้กรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นางวนัทนีย ์
วฒันะ 

4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและตดิตามการด าเนินงาน 
ของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของรฐับาล  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 180 วนั นบัแต่วนัที ่
ครบก าหนดเมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2560 

5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการจดัระเบยีบหาบเร่แผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ
ก าหนด 

เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม 2560 
6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและเสนอแนะแนวทาง  

ปรบัปรุงระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 และระเบยีบ
กรุงเทพมหานคร 
วา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554  
        - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ
ก าหนดเมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2560 

7. ญตัตดิว้ยวาจาของนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่
กรรมการ 

ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ระดบัส านกังานเขตให้
ครอบคลุมพืน้ทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์มากขึน้  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้กรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 1 คน  ไดแ้ก่ นายสมภาคย ์ 
สขุอนนัต ์

8. ก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั วนัเริม่สมยัประชุมสามญัแต่ละสมยั และก าหนด 
วนัประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2561  

    ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบก าหนดสมยัประชุมสามญั จ านวนสีส่มยั ดงันี้ 
     สมยัแรก เริม่ในวนัที ่1–30 มกราคม 2561   
     สมยัทีส่อง เริม่ในวนัที ่1–30 เมษายน 2561   
     สมยัทีส่าม เริม่ในวนัที ่1–30 กรกฎาคม 2561  และ      
     สมยัทีส่ ี ่เริม่ในวนัที ่1–30 ตุลาคม 2561   
     โดยก าหนดวนั เวลา ในการประชุมแต่ละสมยัในทุกวนัพธุ เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป 
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สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 3) เมือ่วนัพุธที ่1 พฤศจกิายน 2560  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 
  1. รบัรองรายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 เมือ่วนัพุธที ่4 มกราคม 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
2. ญตัตริา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  
    คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม (ฉบบั
ที ่..)  

พ.ศ. .... ก่อนรบัหลกัการ รายงานผลการพจิารณา พรอ้มขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายบรหิารน าไปพจิารณา
ทบทวนใหม ่และฝ่ายบรหิารไดข้อถอนร่างขอ้บญัญตัฯิ ออกไป  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหถ้อนร่างขอ้บญัญตัฯิ ตามทีฝ่่ายบรหิารเสนอขอถอน 
3. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่ด าเนินการ 

ตราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครและออกประกาศกรุงเทพมหานครทีเ่กีย่วกบัการสาธารณสุขและขอให้
บงัคบั 
ใชอ้ย่างจรงิจงั  

    - ทีป่ระชุมเหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 
4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการ
ป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร  
    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 120 วนั นบัแต่วนัทีค่รบ 

ก าหนดเมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2560 
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 (ครัง้ท่ี 4) เมือ่วนัพุธที ่8 พฤศจกิายน 2560  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดย
สรุปดงันี้ 

 

  1. รบัรองรายงานการประชมุสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่2) 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 เมือ่วนัพุธที ่18 มกราคม 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุม 
2. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง การด าเนินการก่อสรา้งตกแต่งภายใน
และ 

การแกไ้ขปัญหาอาคารศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 (ดนิแดง)  
    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และนายจกักพนัธุ ์ผวิ
งาม  

รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
3. รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจ่ายเงนิอุดหนุนใหแ้ก่หน่วยงานของรฐัหรอื
องคก์ร 

อื่นใด พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม  
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    - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ  
ซึง่ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ เสนอ และไดม้มีตเิหน็ชอบในวาระที่
สาม  
เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

4. รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. ....  

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ ก่อนรบัหลกัการ  
จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาในการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 90 วนั 
 
 
 

5. ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญั 

ศกึษาการแกไ้ขปัญหาการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  
    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดเวลาในการศกึษา 

ภายใน 180 วนั 
6. ขอตัง้เพิม่กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ที ่

กรุงเทพมหานครระดบัส านกังานเขตใหค้รอบคลุมพืน้ทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะใหป้ระชาชนไดร้บั
ประโยชน์ 
มากขึน้  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 
1. นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์
2. นายศกัดิช์ยั บุญมา 
3. นายบรรลอื สกุใส 

7. ขอตัง้เพิม่กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางและวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และคุม้ค่าในการจดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหต้ัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่เตมิ จ านวน 4 คน ประกอบดว้ย 
1. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์
2. นายทวชียั เจยีรนยัขจร 
3. นายชชัชญา ข าจนัทร ์
4. นางนททีพิย ์ จงึสมประสงค ์

   


