
สรปุผลงานของ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 

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

  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผย

รายงานการประชุมลบั ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามัญ สมยัที่ 3 (ครัง้ที่ 6) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2559 เมื่อวนัจนัทรท์ี ่26 กนัยายน 2559 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

จ า น ว น  

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 

  ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้ปฏบิตัหิน้าที่ครบวาระสองปี เมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2561 และ   

ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561   

เมื่อวนัพุธที่ 26 กนัยายน 2561 สภากรุงเทพมหานครได้ตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและ

พจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั ขึน้ใหม่แทนคณะเดมิ ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  

จ านวน 5 คน ดงันี้  

๑. นางสาวดวงพร  รุจเิรข ประธานกรรมการ 

๒

. 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์ รองประธานกรรมการ   

3. นายธวชัชยั ฟักองักูร กรรมการ 

4. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา กรรมการ 

5. เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 

  ต่อมาเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ ได้ยื่นหนังสอืขอลาออกจากคณะกรรมการฯ ตัง้แต่วนัที ่     

10 ตุลาคม 2561 โดยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมยัที่  4 (ครัง้ที่ 2) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2561 ทีป่ระชุมมมีตติัง้พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง 

เป็นกรรมการ แทนต าแหน่งที่ว่าง และในคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่

ประชุมไดม้มีตติัง้นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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  คณะกรรมการฯ ได้ตัง้ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและ

พจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั จ านวน 2 คน ประกอบดว้ย   

1. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. หวัหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวสิามญั 

 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร          

เพื่อด าเนินการจดัท าและตรวจสอบความถูกตอ้งของร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครทัง้ก่อน

น าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาและหลงัจากคณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาและลงมตใิหม้กีารแก้ไขแล้ว  

เ มื่ อ วั น ที ่ 

27 กนัยายน 2559 จ านวน 1 คณะ และไดม้กีารตัง้อนุกรรมการทดแทนผูท้ีข่อลาออกและตัง้อนุกรรมการ

เพิม่เตมิ เป็นผลใหค้ณะอนุกรรมการฯ ล่าสดุเมือ่วนัที ่10 ตุลาคม 2560 มจี านวน 13 คน 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. นายประจมิ  เป่ียมเตม็ อนุกรรมการ 

8. นางสาวชชัสรญั  นิยมจนัทร ์ อนุกรรมการ 

๙. นางกมลเนตร จนัทรพ์ฒันกุล อนุกรรมการ 

10. นายพฒันพล  มลูตระกลู อนุกรรมการ 

11. นางสาวนงนุช โมกขพนัธ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

12. นางสาวระภภีรณ์ ชทูรพัย ์ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

13. นายรงัษ ี เมอืงเกษม อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

  ต่อมาเมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2561 ได้มีการตัง้นางสุดา ชินวงษ์ เป็นอนุกรรมการและ

ผูช้่วยเลขานุการ แทนนางสาวระภภีรณ์ ชูทรพัย์ ที่ขอลาออก และคณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ปฏบิตัหิน้าที่

ครบวาระสองปีตามวาระของคณะกรรมการฯ เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2561 โดยคณะกรรมการฯ ที่สภา

กรุงเทพมหานครตัง้ขึ้นใหม่ได้ตัง้คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อ

ปฏบิตัหิน้าทีต่่อจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดมิ เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2561 จ านวน 12 คน ประกอบดว้ย 
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๑. เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่นึ่ง   

3. นางสาวองุน่ เชาวน์ชลากร รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่อง 

4. นางชนิศฏส์รฐ ์ สบืสงัข ์ อนุกรรมการ 

๕. นายธรรมรตัน์ มุกมคีา่ อนุกรรมการ 

๖. นายประจมิ  เป่ียมเตม็ อนุกรรมการ 

7. นางสาวชชัสรญั  นิยมจนัทร ์ อนุกรรมการ 

8. นางกมลเนตร จนัทรพ์ฒันกุล อนุกรรมการ 

๙. นายพฒันพล  มลูตระกลู อนุกรรมการ 

10. นางสาวนงนุช โมกขพนัธ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

11. นางสุดา ชนิวงษ์ อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

12. นายรงัษ ี เมอืงเกษม อนุกรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

  ต่อมาเรอืโท วารนิทร ์เดชเจรญิ ประธานอนุกรรมการ ไดข้อลาออกจากคณะอนุกรรมการฯ 

ตัง้แต่วนัที ่10 ตุลาคม 2561 และในคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2561 ทีป่ระชุมไดม้ี

มตติัง้นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ และตัง้พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ง่วน

บรรจง เป็นรองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง  และในคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 

พฤศจกิายน 2561 ทีป่ระชุมไดม้มีตติัง้นางณฐัรด ีซุ่ยยงั เป็นอนุกรรมการ แทนนางสาวชชัสรญั นิยมจนัทร ์

ซึง่ยา้ยไปด ารงต าแหน่ง ทีห่น่วยงานอื่น  

ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบัได้

ด าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว        

และไมม่รีายงานการประชุมลบัแต่อยา่งใด โดยไดส้รุปผลงานของคณะกรรมการฯ ดงันี้ 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 1 - 5)  

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561   

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่10 มกราคม ๒๕61  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

      1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่3) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที่ 25 มกราคม 2560 และสมยัที่ 1 (ครัง้ที่ 4) ประจ าปีพุทธศกัราช 

2560 เมือ่วนัพุธที ่8 กุมภาพนัธ ์2560   
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    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมบ าบดัน ้าเสยี (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. .... 

(คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมบ าบดัน ้า

เสยี (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ก่อนรบัหลกัการ รายงานผลการพจิารณา)  

    - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติให ้             

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 7 วนั 

3. ร่างขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

   - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติให ้              

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 7 วนั  

4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ี่ดนิของ 

หน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท าการหรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร  

สาธารณะ  

    - ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 90 วนันับแต่วนัที ่     

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2560 

5. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาปรบัปรุงข้อบังคบัการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 180 วนันับแต่วนัที ่       

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 

6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการ

พืน้ทีก่รุงเทพมหานครระดบัส านักงานเขตใหค้รอบคลุมพืน้ทีใ่นการจดับรกิารสาธารณะใหป้ระชาชนไดร้บั

ประโยชน์มากขึน้  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วนันับแต่วนัที่ 

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่2 มกราคม 2561 

7. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามญัศึกษาแนวทางการจดัระบบ

สาธารณสุขระดบัอ าเภอ เขตกรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 180 วนันับแต่วนัที่        

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่8 มกราคม 2561 
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สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที ่17 มกราคม ๒๕61 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่5) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที ่15 กุมภาพนัธ ์2560 และสมยัที ่1 (ครัง้ที ่6) ประจ าปีพุทธศกัราช 

2560 เมือ่วนัพุธที ่22 กุมภาพนัธ ์2560   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. กระทู้ถามสดของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรื่อง ขอทราบการด าเนินการ

ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร  

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้างวรรณ

วไิล พรหมลกัขโณ รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการควบคุมผลติภณัฑ์

ยาสบูและคุม้ครองสขุภาพอนามยัของประชาชน ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมผลติภณัฑย์าสบู พ.ศ. 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้าน

สิง่แวดลอ้มในการก่อสรา้งโครงการ One Bangkok พืน้ทีเ่ขตปทุมวนั  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

5. กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี จ านวน 6 

โครงการ 

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษากรณีกรุงเทพมหานครขอความเหน็ชอบ

ผูกพนังบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 6 โครงการ จ านวน 35 คน โดยก าหนดเวลาในการศกึษา

ภายใน 60 วนั 

6. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์  เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการด าเนินการตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 180 วนั 

7. ญตัตขิองพลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา และคณะ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการ

เกีย่วกบันโยบายของรฐับาลทีก่ าหนดใหผู้ส้งูอายเุป็นวาระแหง่ชาต ิ 

    - ทีป่ระชุมเหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

8. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาและเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 และระเบียบ
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ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 

วา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554   

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดในวนัที ่25 มกราคม 2561 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที ่24 มกราคม ๒๕61  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่7) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที่ 1 มนีาคม 2560 และสมยัที่ 2 (ครัง้ที่ 1) ประจ าปีพุทธศกัราช 

2560 เมือ่วนัพุธที ่5 เมษายน 2560   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. กระทู้ถามสดของเรอืโท วารนิทร์ เดชเจรญิ เรื่อง ขอทราบแนวทางการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหามลภาวะทีเ่กดิขึน้จากฝุ่ นละออง   

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจกัก

พนัธุ ์ ผวิงาม รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัระบบบรกิารปฐม

ภูม ิ

ดา้นการสาธารณสขุในกรุงเทพมหานคร  

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรุงภารกจิระหว่างส านักและส านักงานเขตเพื่อรองรบัการบรกิาร

ประชาชน  

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 21 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 120 วนั 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที ่31 มกราคม ๒๕61  มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

      1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่2 (ครัง้ที ่2) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที่ 12 เมษายน 2560 และสมยัที่ 2 (ครัง้ที่ 3) ประจ าปีพุทธศกั ราช 

2560 เมือ่วนัพุธที ่19 เมษายน 2560   

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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2. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาการบูรณาการแผนงานและ

งบประมาณในการบ ารุงรกัษาและพฒันาคลองสายส าคญัในกรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

3. กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โครงการ

ปรบัปรุง ภูมทิศัน์ทางสญัจรบนโครงสรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าเจา้พระยาบรเิวณชอ่งกลางสะพานพระปกเกลา้  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

4. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงการบรหิาร

จดัการดา้นการสาธารณสขุของกรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

5. ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครทบทวนการอนุญาตให้

ใช้สถานที่ภายในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครจดักิจกรรมที่ไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ของการใช้

สวนสาธารณะ  

    - ทีป่ระชุมเหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. กรรมการขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง

ขอ้บญัญตั ิ

กรุงเทพมหานคร เรือ่ง การจ่ายเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....   

    - คณะกรรมการวสิามญัฯ ไม่ประสงค์ใหม้กีารตัง้ซ่อมกรรมการแทนในต าแหน่งที่ว่าง       

ซึง่ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี ๑ (ครัง้ท่ี 5) เมื่อวนัพุธที่ 14 กุมภาพนัธ์ ๒๕61 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั จ านวน 4 ครัง้ ดงันี้ 

    สมยัที ่2 (ครัง้ที ่4) ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 เมือ่วนัพุธที ่26 เมษายน 2560  

    สมยัที ่3 (ครัง้ที ่1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 เมือ่วนัพุธที ่5 กรกฎาคม 2560  

       สมยัที ่3 (ครัง้ที ่2) ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 เมือ่วนัพุธที ่12 กรกฎาคม 2560  

    สมยัที ่3 (ครัง้ที ่3) ประจ าปีพทุธศกัราช 2560 เมือ่วนัพุธที ่19 กรกฎาคม 2560 และ 

วนัพฤหสับดทีี ่20 กรกฎาคม 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. ร่างขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม  
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    - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ  

และมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการพืน้ที่

กรุงเทพมหานครระดบัส านักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจดับรกิารสาธารณะให้ประชาชนได้รบั

ประโยชน์มากขึน้  

- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

4. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

5. ญตัตขิองนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจดัระเบยีบและก าหนด

มาตรการไม่ใหบุ้คคลน าสนิคา้มาขายบนถนนสาธารณะ  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการจดัระเบยีบหาบเรแ่ผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ  

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่19 มกราคม 2561 

7. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์น

การจดัท าบรกิารสาธารณะ  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 180 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่21 มกราคม 2561 

8. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางและวธิีการที่มี

ประสทิธภิาพและคุม้ค่าในการจดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร   

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2561 

9. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของ 

หน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท าการหรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าบรกิ าร

สาธารณะ 
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    - ที่ประชุมจงึมมีติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วนันับแต่วนัที ่      

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2561 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 1 - 10) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่4 เมษายน ๒๕61 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามข้อสงัเกตของ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

2. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่3 (ครัง้ที ่4) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที ่26 กรกฎาคม 2560 และสมยัที ่3 (ครัง้ที ่5) ประจ าปีพุทธศกัราช 

2560 เมือ่วนัพุธที ่30 สงิหาคม 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

3. กระทู้ถามสดของเรอืโท วารนิทร์ เดชเจรญิ เรื่อง การยกเลกิค าสัง่กรุงเทพมหานคร      

ตามค าวนิิจฉยัของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร  

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายภทัรุตม ์

ทรรทรานนท ์ปลดักรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

4. กระทูถ้ามสดของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรื่อง สอบถามการบรหิารจดัการ

ดบัเพลงิในพืน้ทีเ่กดิเหตุเพลงิไหม ้ 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  ไดม้อบใหพ้ลต ารวจ

เอก ชนิทตั มศีุข รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

5. ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัระเบยีบการบูรณาการ

บรหิารจดัการเมอืงในพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรใ์หม้ภีาพลกัษณ์ทีด่แีละเหมาะสม  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์  เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษารปูแบบการปฏริปูโรงพยาบาลสงักดักรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 21 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 180 วนั 
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7. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษากรณีกรุงเทพมหานครขอ

ความเหน็ชอบผกูพนังบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 6 โครงการ  

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2561   

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที่ 11 เมษายน ๒๕61 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

      1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่1) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 และสมยัที่ 4 (ครัง้ที่ 2) ประจ าปีพุทธศกัราช 

2560 เมือ่วนัพุธที ่11 ตุลาคม 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร 

    1) รายงานผลงานของคณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 

    2) รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 

          - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัทัง้ 2 คณะ 

 

3. ขอความเหน็ชอบงบประมาณโครงการก่อสรา้งลฟิต์ส าหรบัผูสู้งอายุและคนพกิารของ

ระบบ 

ขนสง่มวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเสน้ทางสมัปทาน  

    - ที่ประชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาก่อนให้ความเห็นชอบ จ านวน 11 

คน โดยก าหนดเวลาในการพจิารณาภายใน 90 วนั 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที่ 18 เมษายน ๒๕61 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่3) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2560 เมื่อวนัพุธที ่1 พฤศจกิายน 2560 และสมยัที ่4 (ครัง้ที ่4) ประจ าปีพุทธศกัราช 

2560 เมือ่วนัพุธที ่8 พฤศจกิายน 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. กระทู้ถามสดของนายเชนทร์ วพิฒัน์บวรวงศ์ เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการตาม

ญตัตขิองสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร  

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจกัก

พนัธุ ์ ผวิงาม รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
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3. กระทู้ถามสดของพลต ารวจตร ีประสพโชค พร้อมมูล เรื่อง ขอทราบแนวทางการ

ด าเนินการเกีย่วกบัหาบเรแ่ผงลอยในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

4. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร     

    4.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 

    4.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา 

- ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัทัง้ 2 คณะ 

5. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ใน  

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 17 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 150 วนั 

6. ญัตติของพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรดัผลการ

ตรวจสอบอาคารทีเ่กดิอคัคภียัและก าหนดมาตรการเร่งดว่นในหว้งฤดแูลง้  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหเ้ลื่อนการพจิารณาไปในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป 

7. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการจดัระเบยีบหาบเรแ่ผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ   

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดในวนัที ่19 เมษายน 2561 

 

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที่ 25 เมษายน ๒๕61 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่1) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่10 มกราคม 2560  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร 

    2.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข 

    2.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

    2.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตาม 

          งบประมาณ 
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- ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัทัง้ 3 คณะ 

3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและเสนอแนะแนวทางปรบัปรุง

ระเบยีบกรุงเทพมหานครว่าดว้ยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 และระเบยีบกรุงเทพมหานครว่า

ดว้ยคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัการสนบัสนุนการพฒันาชุมชน พ.ศ. 2554  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการจดัระบบสาธารณสุข

ระดบัอ าเภอเขตกรุงเทพมหานคร   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

5. ญัตติของนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาแนวทางการปรบัปรุงกฎหมายดา้นการโยธาและผงัเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบักรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 120 วนั 

6. ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัและปรบัปรุงสวสัดกิาร     

ให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกในการ

ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้หมาะสม  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 5) เมื่อวนัพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่ 1 (ครัง้ที ่2) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่17 มกราคม 2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการโครงการ

ก่อสรา้งถนนเทดิราชนั สะพานขา้มคนูายกมิสาย 1 และขา้มคลองเปรมประชากร เขตดอนเมอืง  

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายจกัก

พนัธุ ์ ผวิงาม รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

3. รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร 

    3.1 รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง 

    3.2 รายงานผลงานของคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 

    3.3 รายงานผลงานของคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม 

- ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญัทัง้ 3 คณะ 
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4. ญัตติของพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรดัผลการ

ตรวจสอบอาคารทีเ่กดิอคัคภียัและก าหนดมาตรการเร่งดว่นในหว้งฤดแูลง้   

    - ผูเ้สนอญตัตไิดข้อถอนญตัตดิงักล่าวและทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

5. ญัตติของนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสรมิและเร่งรดัให้มี

เครอืขา่ยครอบครวัและชมรมผูป้กครองในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางและวธิีการที่มี

ประสทิธภิาพและคุม้ค่าในการจดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร   

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดในวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 6) เมื่อวนัพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่3) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่24 มกราคม 2561  

- ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. กระทู้ถามสดของนายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ เรื่อง ขอทราบความคบืหน้าการก่อสรา้ง

โครงการก่อสรา้งถนนศรนีครนิทร์-ร่มเกลา้ ช่วงที ่2 ก่อสรา้งถนนศรนีครนิทร-์ร่มเกลา้ จากคลองหวัหมาก      

ถงึคลองล าสาล ี 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายจกักพนัธุ ์

ผวิงาม รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

3. กระทู้ถามสดของนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการจัดตัง้สถานี

ดบัเพลงิในพืน้ทีเ่ขตดอนเมอืงไดด้ าเนินการไปแลว้เพยีงใด  

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายสกลธ ี

ภทัทยิกุล รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

4. รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผย

รายงานการประชุมลบั  

          - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสามญั 

 

5. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาและตดิตามการด าเนินงานของ

กรุงเทพมหานครตามนโยบายของรฐับาล   
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    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

    - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติตัง้

คณะกรรมการ วสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 7 

วนั 

7. ญตัตขิองนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเรง่รดัการด าเนินการ

ปรบัปรุงข้อบญัญัติและระเบียบเกี่ยวกบัการงบประมาณ การคลงั และการพสัดุ ตามที่คณะกรรมการ

วสิามญั   ไดศ้กึษาและยกรา่งไว ้  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

8. ญัตติของนางสาวดวงพร รุจิเรข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสรมิยกย่องเชิดชู

เกยีรต ิ  ผูท้ าคุณประโยชน์ดา้นการศกึษาของกรุงเทพมหานคร   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

9. ญตัตขิองนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครด าเนินการควบคุมการ     

เชือ่มถนนสาธารณะกบัถนนเอกชน โดยเอกชนเรยีกเกบ็คา่ผา่นทาง   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

10. ญัตติของพลต ารวจโท ธีระศักดิ ์ง่วนบรรจง เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร                

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัระเบยีบบนทางเทา้รวมถงึการจดัระเบยีบสายไฟฟ้าและสายสือ่สาร 

      - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 180 วนั 

11. กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรุงภารกจิส านกัและ

ส านกังานเขต เพือ่รองรบัการบรกิารของประชาชน ขอลาออก จ านวน 1 คน  

      - ที่ประชุมเห็นชอบตัง้นายนพ ชูสอน ผู้อ านวยการส่วนการปกครองและเลือกตัง้ 

ส านกังานปกครองและทะเบยีน เป็นกรรมการแทนในต าแหน่งทีว่า่ง 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 7) เมื่อวนัพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณา      

โดยสรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่4) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่31 มกราคม 2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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2. ญัตตขิองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความเหน็ชอบงบประมาณโครงการ

ก่อสร้างลิฟต์ส าหรบัผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครตามแนวเส้นทาง

สมัปทาน (คณะกรรมการวสิามญัฯ รายงานผลการพจิารณา)   

         - ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบรายงานผลการพจิารณา ในส่วนของการให้ความเหน็ชอบนัน้       

ทีป่ระชุมมมีตใิหพ้จิารณารายละเอยีดเพิม่เตมิก่อนลงมตใินคราวต่อไป 

3. ญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความเห็นชอบผูกพนังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี จ านวน 6 โครงการ (คณะกรรมการวสิามญัฯ รายงานผลการศกึษา)  

    - ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานพิจารณาเห็นว่าสมาชิกได้

อภปิรายกนัพอสมควรแลว้จงึสัง่เลื่อนการประชุมและก าหนดใหน้ าไปพจิารณาต่อในการประชุมคราวต่อไป 

4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของ 

หน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท าการหรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร

สาธารณะ   

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลื่อนไปพจิารณาในการประชุมคราวต่อไป 

4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการแกไ้ขปัญหาการพฒันา

คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร   

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลื่อนไปพจิารณาในการประชุมคราวต่อไป 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 8) เมื่อวนัพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณา      

โดยสรุปดงันี้ 

1. ญตัตขิองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความเหน็ชอบงบประมาณโครงการ

ก่อสร้างลฟิต์ส าหรบัผู้สูงอายุและคนพิการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตามแนวเส้นทาง

สมัปทาน         (คา้งพจิารณามาจากวนัพุธที ่16 พฤษภาคม 2561)   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

2. ญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความเห็นชอบผูกพนังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี จ านวน 6 โครงการ (คณะกรรมการวสิามญัฯ รายงานผลการศกึษา) (คา้งพจิารณามาจาก

วนัพุธที ่   16 พฤษภาคม 2561)  

    - ทีป่ระชุมไดม้กีารอภปิรายอย่างกวา้งขวางและไดม้มีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไปใน

คราวประชุมต่อไป 

3. ญัตติของนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาการด าเนินงานของหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

    - ทีป่ระชุมไดม้มีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไปในคราวประชุมต่อไป 
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4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของ  

หน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท าการหรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร

สาธารณะ 

    - ทีป่ระชุมไดม้มีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไปในคราวประชุมต่อไป 

5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการแกไ้ขปัญหาการพฒันา

คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมไดม้มีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณาออกไปในคราวประชุมต่อไป 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 9) เมื่อวนัพุธที ่30 พฤษภาคม 2561 มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่5) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่14 กุมภาพนัธ ์2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางการพฒันาปรบัปรุง

ภารกจิระหวา่งส านกัและส านกังานเขต เพือ่รองรบัการบรกิารประชาชน (สว่นที ่1)  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

3. ญัตติของนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วิสามญัศึกษาการด าเนินงานของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวนัพุธที่ 23 

พฤษภาคม 2561) 

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามัญฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 90 วนั 

4. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม  

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 18 คน โดยก าหนดเวลาในการศกึษา

ภายใน 120 วนั 

5. ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการใชป้ระโยชน์

อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดนิแดง และอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครให้เกดิความ

คุม้ค่า 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 
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6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใชท้ีด่นิของ 

หน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท าการหรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร

สาธารณะ(เลื่อนมาจากวนัพุธที ่23 พฤษภาคม 2561)  

    - ที่ประชุมมมีติเหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2561 

7. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการแกไ้ขปัญหาการพฒันา

คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวนัพุธที ่23 พฤษภาคม 2561) 

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 30 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2561 

8. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้เพิ่มกรรมการ             

ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายที่ใชใ้นการบรหิารจดัการพื้นที่เกาะรตันโกสนิทร์

ชัน้ใน 

    - ทีป่ระชุมเหน็ชอบตัง้พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นกรรมการ 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 10) เมื่อวนัพุธที่ 6 มถิุนายน 2561 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด าเนินการตามญัตติของ           

พลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา ตามมตทิีป่ระชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีห่นึ่ง (ครัง้ที ่2) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัพุธที่ 17 มกราคม 2561 ขอให้กรุงเทพมหานครด าเนินการเกี่ยวกบั

นโยบายรฐับาลทีก่ าหนดใหผู้ส้งูอายเุป็นวาระแหง่ชาต ิ

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. ญัตติของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความเห็นชอบผูกพนังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี จ านวน 6 โครงการ (คณะกรรมการวสิามญัฯ รายงานผลการศกึษา) (คา้งพจิารณามาจาก

วนัพุธที ่   23 พฤษภาคม 2561)  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกบัข้อสงัเกตตามรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ และไดม้มีตเิหน็ชอบใหม้กีารลงมตเิป็นรายโครงการ โดยมผีลการลงมต ิดงันี้ 

      1) โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอย โดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไมน้่อยกว่า

1,000 ตนัต่อวนั ที่ศูนย์ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช ระยะเวลาด าเนินการ  24 ปี วงเงนิงบประมาณทัง้โครงการ 

7,330,000,000.- บาท  

          - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 
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      2) โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอย โดยระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไมน้่อยกว่า

1,000 ตนัต่อวนั ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม ระยะเวลาด าเนินการ 24 ปี วงเงนิงบประมาณทัง้โครงการ 

7,330,000,000.- บาท  

          - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

      3) โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจดัมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และ

น าไปก าจดัอย่างถูกสุขลกัษณะทีศู่นยก์ าจดัมลูฝอยสายไหม ระยะเวลาด าเนินการ 23 ปี วงเงนิงบประมาณ

ทัง้โครงการ 4,964,000,000.- บาท  

          - ทีป่ระชุมมมีตไิม่เหน็ชอบ 

      4) โครงการจ้างเหมาเอกชนก าจดัมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่และ

น าไปก าจดัอย่างถูกสุขลกัษณะทีศู่นยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม ระยะเวลาด าเนินการ 23 ปี วงเงนิงบประมาณ

ทัง้โครงการ 4,964,000,000.- บาท  

          - ทีป่ระชุมมมีตไิม่เหน็ชอบ 

              5) โครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัมลูฝอยพรอ้มบรหิารจดัการศูนยเ์รยีนรูก้ารจดัการ

ขยะและของเสยีชุมชน ระยะเวลาด าเนินการ 23 ปี วงเงนิงบประมาณทัง้โครงการ 1,642,500,000.- บาท        

          - ทีป่ระชุมมมีตไิม่เหน็ชอบ 

      6) โครงการจา้งเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากสถานีขนถ่ายมลูฝอยรชัวภิาและน าส่งไป

ก าจดัทีศู่นยก์ าจดัมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาด าเนินการ 11 ปี วงเงนิงบประมาณทัง้โครงการ 

795,700,000.- บาท  

         - ทีป่ระชุมมมีตไิม่เหน็ชอบ 

3. ร่างขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดบรเิวณห้ามก่อสรา้ง ดดัแปลง ใช้หรอื

เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรอืบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่แขวงลาดกระบงั  แขวงทบัยาว 

แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั และแขวงประเวศ แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามญัฯ ก่อนรบัหลักการ จ านวน 11 คน  โดย

ก าหนด เวลาในการพจิารณาภายใน 45 วนั 

4. ญตัตดิ้วยวาจาของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานคร

ก าชบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 1 - 6) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561  
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สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่4 กรกฎาคม ๒๕61 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่

1) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่4 เมษายน 2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. กรุงเทพมหานครขอความเหน็ชอบปรบัปรุงสะพานขา้มทางแยกพงษ์เพชร พื้นที่เขต

หลักสี่ ในส่วนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการด าเนินการนอกเขต

กรุงเทพมหานคร          

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

3. ญัตตขิองพลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครบรหิารจดัการศูนย์

สรา้งสุขทุกวยัใหม้ปีระสทิธภิาพเกดิประโยชน์สงูสุดในการใหบ้รกิารประชาชน  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. ญตัตขิองนายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครแกไ้ขชื่อและเพิม่พืน้ที่

ศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ใน การบริหารจัดการพื้นที่เกาะ

รตันโกสนิทรช์ัน้ใน  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการแกไ้ขปัญหาการพฒันา

คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนด เมือ่วนัที ่5 มถิุนายน 2561 

6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรุง

ภารกจิระหวา่งส านกัและส านกังานเขต เพือ่รองรบัการบรกิารประชาชน  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วนันับแต่วนัที ่       

ครบก าหนดเมือ่วนัที ่24 พฤษภาคม 2561   

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที่ 11 กรกฎาคม ๒๕61 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัตขิองนาย

พรเทพ  ศริวินารงัสรรค์ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครเร่งด าเนินการตราขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครและ

ออกประกาศกรุงเทพมหานครทีเ่กีย่วกบัการสาธารณสุขและขอใหบ้งัคบัใชอ้ย่างจรงิจงั  
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    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

  2. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่

2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่11 เมษายน 2561  

       - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  3. กระทู้ถามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรื่อง ขอทราบแนวทางการจดัหาอาหาร

ส าหรบั เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายจกักพนัธุ ์ผวิ

งาม รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

4. รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ในวาระที่

สองและวาระทีส่าม  

    - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ และไดม้มีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

5. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด าเนินการตาม

พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรบัการด าเนินกิจการตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ พ.ศ. ....  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลื่อนไปพจิารณาในคราวประชุมครัง้ต่อไป 

7. ขอถอนร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ก าหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง ใช้

หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งทีแ่ขวงลาดกระบงั แขวงทบัยาว        

แขวงคลองสามประเวศ แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั และแขวงประเวศ แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหถ้อนร่างขอ้บญัญตัฯิ ดงักล่าว 

8. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การยกเวน้การปฏบิตัติามกฎกระทรวงก าหนด

บรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารบางชนิดหรอืบางประเภทในพืน้ทีบ่างสว่นในทอ้งที่             

เขตลาดกระบงั เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางพลี กิ่งอ า เภอบางเสาธง อ าเภอบางพล ี      

จงัหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. 2547 พ.ศ. ....  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหม้กีารพจิารณาเป็นสามวาระรวดเดยีว และทีป่ระชุมไดม้มีตเิหน็ชอบ     

ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป 



 
 21 

9. ญัตติของนายไพฑูรย์ ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครแก้ไขชื่ อและเพิ่ม

พื้นที่ศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายที่ใช้ในการบรหิารจดัการพื้นที่เกาะ

รตันโกสนิทร์ชัน้ใน เป็น “คณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เท็จจรงิและกฎหมายที่ใช้ในการบรหิารจดัการ

พืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่่อเนื่องกนั”  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

10. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาปรบัปรุงขอ้บงัคบัการ

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร   

      - ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 45 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่27 มถิุนายน 2561 

11. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการ

จดัท าบรกิารสาธารณะ   

     - ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 180 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนด ซึง่จะครบก าหนดในวนัที ่20 กรกฎาคม 2561 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 

ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการตรวจของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดงัน้ี

      

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที่ 18 กรกฎาคม ๒๕61 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัตขิองนายนิ

รนัดร ์ประดษิฐกุล เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครทบทวนการอนุญาตใหใ้ชส้ถานทีภ่ายในสวนสาธารณะของ

กรุงเทพมหานครจดักจิกรรมทีไ่ม่ตรงตามวตัถุประสงคข์องการใชส้วนสาธารณะ  

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

  2. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรบัการด าเนินกิจการตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ พ.ศ. ....   

    - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติตัง้

คณะกรรมการ วสิามญัฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดระยะเวลาในการแปรญตัตภิายใน 5 วนั 

3. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2562 โดยก าหนดวงเงนิงบประมาณรายจ่ายเป็นจ านวนไมเ่กนิ 80,445,801,000 บาท จ าแนกดงันี้ 

      ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ านวน 80,000,000,000 บาท 
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      ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร จ านวน 445,801,000 บาท 

      - ที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ อภิปรายกนัอย่างกว้างขวาง และยงัมสีมาชิกสภาฯ แจ้ง

ความประสงค์จะอภิปรายอีกหลายท่าน ประกอบกบัได้ด าเนินการประชุมมาจนถึงเวลา 17.05 น. แล้ว 

ประธานสภาฯ จงึสัง่ให้มกีารอภปิรายต่อในวนัพฤหสับดทีี่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร    

  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที่ 19 กรกฎาคม ๒๕61 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ญตัตริ่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  

    - ที่ประชุมมสีมาชกิสภาฯ อภิปรายต่อจากเมื่อวนัพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 จนครบ    

ทุกด้านแลว้ ที่ประชุมไดล้งมตใินวาระที่หนึ่ง รบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัฯิ และมมีตติัง้คณะกรรมการ

วสิามญัฯ จ านวน 37 คน โดยก าหนดเวลาแปรญตัตภิายใน 7 วนั 

2. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการจดัระเบยีบหาบเรแ่ผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 90 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม 2561 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที่ 25 กรกฎาคม ๒๕61 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้     

1. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาการแก้ไขปัญหาการพฒันา

คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

2. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงนิเพื่อใชใ้นการรบัโอนทรพัย์สนิ หนี้สนิ 

และภาระอื่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต และช่วงแบริง่-สมุทรปราการ 

พ.ศ. .... 

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณาไปในคราวประชุมครัง้ต่อไป 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 5) เมือ่วนัพธุที ่1 สงิหาคม ๒๕61 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้     
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1. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงนิเพื่อใชใ้นการรบัโอนทรพัย์สนิ หนี้สนิ 

และภาระอื่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คคูต และช่วงแบริง่-สมุทรปราการ 

พ.ศ. .... 

    - ที่ประชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาฯ ก่อนรบัหลกัการ จ านวน 15 คน    

โดยก าหนดระยะเวลาในการพจิารณา 30 วนั 

2. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางและวธิีการที่มี

ประสทิธภิาพและคุม้ค่าในการจดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดในวนัที ่6 สงิหาคม 2561 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 6) เมื่อวนัพุธที ่29 สงิหาคม ๒๕61 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้     

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัติของนาย

พรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรดัการจดัซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัต ิ

(Automated External Defibrillator (AED)) 

     - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด าเนินการตามญัตติของ            

นางสาวดวงพร รุจเิรข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานคร ส่งเสรมิยกย่องเชดิชูเกยีรติผู้ท าคุณประโยชน์ด้าน

การศกึษาของกรุงเทพมหานคร 

          - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของ

กรุงเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562  

ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม  

    - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ ซึ่งมกีรรมการขอสงวนความเหน็ไวห้ลายรายการ ที่ประชุมได้พจิารณาและมมีตเิหน็ชอบตาม

ความเหน็ของคณะกรรมการวสิามญัฯ และไดม้มีตเิหน็ชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตัิ

กรุงเทพมหานครต่อไป พรอ้มทัง้มมีตเิหน็ดว้ยกบัขอ้สงัเกตตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ เสนอ 
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5. ญัตติร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงนิเพื่อใช้ในการรบัโอนทรพัย์สนิ 

หนี้สินและภาระอื่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-

สมุทรปราการ    พ.ศ. .... (คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การกูเ้งนิ

เพื่อใชใ้นการรบัโอนทรพัยส์นิ หนี้สนิและภาระอื่นของโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ -สะพาน

ใ ห ม่ -คู ค ต  แ ล ะ 

ชว่งแบริง่-สมุทรปราการ พ.ศ. .... ก่อนรบัหลกัการ รายงานผลการพจิารณา)  

    - ที่ประชุมเมื่อคณะกรรมการวิสามญัฯ รายงานผลการพิจารณาแล้ว ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครไดข้อถอนญตัตริา่งขอ้บญัญตัฯิ ไปพจิารณาใหม่ และทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีหน่ึง (ครัง้ท่ี 1 - 3) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561    

สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีหน่ึง (ครัง้ท่ี 1) เมือ่วนัพธุที ่14 กนัยายน 2561 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัตขิองนาย

เชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ ์เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครเร่งรดัการด าเนินการปรบัปรุงขอ้บญัญตัแิละระเบยีบ

เกีย่วกบัการงบประมาณ การคลงั และการพสัดุ ตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัไดศ้กึษาและยกรา่งไว ้ 

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัตขิองพลตร ี

สุทธชิยั วงษ์บุบผา และคณะ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการเกีย่วกบันโยบายรฐับาลทีก่ าหนดให้

ผูส้งูอายุ     เป็นวาระแหง่ชาต ิ

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

3. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงนิเพื่อใชใ้นการรบัโอนทรพัยส์นิ และหนี้

สิน้ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ – สะพานใหม่ – คูคต และช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ 

พ.ศ. ....   

    - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติตัง้

คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ จ านวน 17 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 3 

วนั 

สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีหน่ึง (ครัง้ท่ี 2) เมือ่วนัพธุที ่26 กนัยายน 2561 มเีรือ่งทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 
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1. เลอืกประธานสภากรุงเทพมหานคร 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกรอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ เป็นประธานสภา

กรุงเทพมหานคร 

  2. เลอืกรองประธานสภากรงุเทพมหานคร 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิลอืกรองประธานสภาฯ 2 คน ดงันี้  

1.  นายกติต ิ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภาฯ คนทีห่นึ่ง  
2.  นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล เป็นรองประธานสภาฯ คนทีส่อง  

  3. เลอืกตัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการ

ประชุมลบั 

ทีป่ระชุมมมีตใิหม้กีรรมการฯ จ านวน 5 คน ดงันี้ 

1. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์
2. นางสาวดวงพร รุจเิรข 
3. นายธวชัชยั ฟักองักูร 
4. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 
5. เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ 

สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีหน่ึง (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่27 กนัยายน 2561 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณา      

โดยสรุปดงันี้ 

1. ร่างข้อบญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกู้เงนิเพื่อใช้ในการรบัโอนทรพัย์สนิ และ

หนี้สนิ ของโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ช่วงหมอชติ - สะพานใหม่ - คคูต และช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ 

พ.ศ. ....    ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม  

    - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ และมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

2. รายงานผลการศกึษาการด าเนินงานของหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณาไปในการประชุมคราวต่อไป 

3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารบัการสรรหาและการเลอืกเป็นกรรมการการอุดมศึกษาและ

ประกาศ 

เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์ซึง่ทีป่ระชุมมมีตเิลอืก นายพรชยั เทพปัญญา 
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รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 1 - 6) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่3) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่18 เมษายน 2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปรบัปรุงขอ้บงัคบัการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

ด าเนินการต่อไป 

3. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมส าหรบัการด าเนินกิจการตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม   

    - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ และไดม้มีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

4. รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่บรกิาร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....   

    - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติตัง้

คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญัติฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ

ภายใน 5 วนัท าการ 

5. ญัตติของพลโท โชติภณ จันทร์อยู่  เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้

โรงพยาบาลและโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานคร ลด ละ เลกิใชถุ้งพลาสตกิและกล่องโฟม รวมทัง้รณรงค์

ใ ห้ ชุ ม ช น ช่ ว ย กั น 

ลดปรมิาณการใชถุ้งพลาสตกิและกล่องโฟม  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. นโยบายในการแกไ้ขปัญหาการบรกิารจดัการตลาดนดัจตุจกัร  

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลื่อนไปในคราวประชุมครัง้ต่อไป 

7. ขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิ่มประสทิธภิาพ          

ในการจดัระเบยีบหาบเรแ่ผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ  
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    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 120 วนันับแต่วนัที ่       

ครบก าหนดเมื่อวนัที ่18 กรกฎาคม 2561 

8. ขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการขอใช้ที่ดนิของ    

หน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท าการหรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร

สาธารณะ 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมื่อวนัที ่5 สงิหาคม 2561   

 

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่4) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่25 เมษายน 2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการด าเนินงานของหอ

ศลิปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากการประชุมสมยัวสิามญั สมยัทีห่นึ่ง (ครัง้ที่ 3) เมื่อวนั

พฤหสับดทีี ่          27 กนัยายน 2561)  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

3. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มี

ประสทิธภิาพและคุม้ค่าในการจดัเกบ็และก าจดัขยะมลูฝอยของกรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม พ.ศ. ....   

    - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติ                 

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดระยะเวลาในการแปรญตัตภิายใน 3 วนัท าการ 

5. นโยบายในการแกไ้ขปัญหาการบรหิารจดัการตลาดนดัจตุจกัร (เลื่อนมาจากการประชุม  

สมยัทีส่ ี ่(ครัง้ที ่1) เมือ่วนัพุธที ่3 ตุลาคม 2561)   

    - ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุม เรือ่งนี้จงึเป็นอนัตกไป 

6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษารปูแบบการปฏริปูโรงพยาบาล 

สงักดักรุงเทพมหานคร   
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    - ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก 30 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2561 

7. เลอืกตัง้คณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คณะ 

          - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คณะ   

โดยใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่10 ตุลาคม 2561 ดงันี้ 

      1) คณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม 
1. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ 
2. นายค ารณ โกมลศุภกจิ 
3. นางสาวดวงพร รุจเิรข 
4. นายพรชยั เทพปัญญา 
5. นายวชิาญ ธรรมสจุรติ 

     2) คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง 
1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต 
2. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล 
3. 

นางสาวเฟ่ืองฟ้า 
เที ย น ป ร ะ ภ า
สทิธิ ์

   
4. นายภาส ภาสสทัธา 
5. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ 

     3) คณะกรรมการการสาธารณสขุ 
1. นายกติต ิ บุศยพลากร 
2. นายพรชยั เทพปัญญา 
3. นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์
4. นางสุกญัญา สวุฒันวงศ ์
5. พลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา 

     4) คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 
1. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ 
2. นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา 
3. พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู 
4. นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์
5. นายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์

     5) คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตามงบประมาณ 
1. นายค ารณ โกมลศุภกจิ 
2. นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์
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3. นายธวชัชยั ฟักองักูร 
4. นายภาส ภาสสทัธา 
5. นางสุกญัญา สวุฒันวงศ ์

     6) คณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  
1. ร้อยต ารวจตรี เกรีย ง

ศกัดิ ์ โลหะชาละ 
2. นายกติต ิ บุศยพลากร 
3. พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู 
4. เรอืโท วารนิทร ์ เดชเจรญิ 
5. นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า 

     7) คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 
1. นายฉตัรชยั พรหมเลศิ 
2. พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่
3. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล 
4. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ 
5. พลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา 

     8) คณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 
1. ร้อยต ารวจตรี เกรีย ง

ศกัดิ ์ โลหะชาละ 
2. พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่
3. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
4. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ 
5. นายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า 

     9) คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 
1. นายฉตัรชยั พรหมเลศิ 
2. นายชยาวุธ ศริยิทุธว์ฒันา 
3. นายเชนทร ์ วพิฒัน์บวรวงศ ์
4. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ งว่นบรรจง 
5. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ 

     10) คณะกรรมการการทอ่งเทีย่วและการกฬีา 
1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต 
2. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
3. นายวชิาญ ธรรมสจุรติ 
4. นายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์
5. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 
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8. ญัตติด้วยวาจาของนางสาวดวงพร รุจเิรข เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ซ่อม

กรรมการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั แทนใน

ต าแหน่งทีว่า่ง  

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตัง้ พลต ารวจโท ธีระศักดิ ์ง่วนบรรจง เป็นกรรมการ             

แทนในต าแหน่งทีว่า่ง  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที ่17 ตุลาคม 2561  มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. กระทู้ถามสดของนายนิรนัดร์ ประดษิฐกุล เรื่อง ขอทราบการเตรยีมความพรอ้มการ

เลอืกตัง้ 

ในปี 2562  

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

2. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษารูปแบบการปฏริูปโรงพยาบาล

สงักดักรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป  

3. ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครตรวจสอบระบบควบคุมและ  

การใชง้านกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในศนูยก์ฬีาบางกอกอารน่ีาใหม้ปีระสทิธภิาพ  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. ญัตติของนายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบาดเจบ็และเสยีชวีติจากการจราจรทาง

ถนน  

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 20 ท่าน โดยก าหนดระยะเวลา         

ในการศกึษา 180 วนั 

5. ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  

    - ผูเ้สนอญตัตไิดข้อถอนญตัตดิงักล่าว และทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

6. ญัตติของพลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร              

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการเดนิทางด้วยระบบ ล้อ ราง เรอื และการ

เชื่อมโยง    เพือ่สง่เสรมิเศรษฐกจิ สงัคม และการทอ่งเทีย่ว  

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามญัฯ จ านวน 22 ท่าน โดยก าหนดระยะเวลา          

ในการศกึษา 180 วนั 
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7. ญัตติด้วยวาจาของนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้ซ่อม

ก ร ร ม ก า ร 

การโยธาและผงัเมอืง และคณะกรรมการสาธารณสุข แทนในต าแหน่งทีว่า่ง  

    - ที่ประชุมไดม้มีตเิหน็ชอบตัง้นายพรชยั เทพปัญญา เป็นกรรมการในคณะกรรมการ     

การโยธาและผงัเมอืง และพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นกรรมการในคณะกรรมการการสาธารณสุข 

8. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายที่

ใชใ้นการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่่อเนื่องกนั  

    - ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 150 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2561   

9. ขอขยายเวลาในการศึกษาของคณะกรรมการวิสามญัศึกษาแนวทางการปรบัปรุง

กฎหมายดา้นการโยธาและผงัเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบักรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 150 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2561 

10. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข

ปัญหาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม  

     - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 120 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2561   

11. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทางการ

พฒันาปรบัปรุงภารกจิระหวา่งส านกัและส านกังานเขต เพือ่รองรบัการบรกิารประชาชน  

     - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 120 วนันับแต่วนัที่ครบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2561 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

  1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สาม (ครัง้ที ่2) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่11 กรกฎาคม 2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวสิามญัศึกษาแนวทางการขอใช้ที่ดินของ       

หน่วยราชการอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ท าการหรอืเพื่อประโยชน์ในการจดัท าบรกิาร

สาธารณะ 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 
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3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพในการ    

จดัระเบยีบหาบเรแ่ผงลอยในทางเทา้และทีส่าธารณะ  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบรกิาร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและ  

วาระทีส่าม   

    - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ และไดม้มีตเิหน็ชอบในวาระทีส่ามเพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

5. ญตัตขิองนายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ เรื่อง ขอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร  

    - ที่ประชุมมมีติเห็นชอบให้พจิารณาร่วมกบัญัตติของพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ง่วนบรรจง 

และคณะ เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครพจิารณาร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่

..) พ.ศ. ....  สามวาระรวดเดยีว   

6. ญตัตขิองพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์งว่นบรรจง และคณะ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานคร

พจิารณาร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... สามวาระรวดเดยีว   

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว และมีมติเห็นชอบให้

ประกาศใช ้เป็นขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานครต่อไป 

7. ก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั วนัเริม่สมยัประชุมสามญัแต่ละสมยั และก าหนดวนั

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2562  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบก าหนดสมยัประชุมสามญั จ านวน 4 สมยั ดงันี้ 

   สมยัแรก  เริม่วนัที ่1 – 30 มกราคม 2562 

   สมยัทีส่อง  เริม่วนัที ่1 – 30 เมษายน 2562 

   สมยัทีส่าม  เริม่วนัที ่1 – 30 กรกฎาคม 2562 

   สมยัทีส่ ี ่    เริม่วนัที ่1 – 30 ตุลาคม 2562   

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 5) เมื่อวนัพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด าเนินการตามญัตติของ         

นายไพฑรูย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัและปรบัปรุงสวสัดกิารใหแ้พทย ์พยาบาล บุคลากร 

โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร พรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้หมาะสม 

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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2. กรุงเทพมหานครขอความเหน็ชอบการมอบใหเ้อกชนกระท ากจิการเกีย่วกบัทีจ่อดยาน

ยนตข์องกรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตนิี้ก่อนใหค้วามเหน็ชอบ จ านวน   

11 คน โดยก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาภายใน 60 วนัท าการ 

 

 

3. รา่งขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ส านกังานตลาด (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....   

    - ที่ประชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างฯ ก่อนรบัหลกัการ จ านวน 15 

คน โดยก าหนดระยะเวลาในการพจิารณาภายใน 60 วนัท าการ 

4. ขอถอนสภาพทีส่าธารณะบรเิวณซอยอนิทามระ 12 (ซอยรม่เยน็) 

    - ที่ประชุมมีมติตัง้คณะกรรมการวิสามญัศึกษาการขอถอนสภาพสาธารณะ บรเิวณ          

ซอยอนิทามระ 12 (ซอยร่มเยน็) ก่อนใหค้วามเหน็ชอบ จ านวน 11 คน โดยก าหนดระยะเวลาในการแปร

ญตัตภิายใน 60 วนัท าการ 

5. ญัตติของพลโท โชติภณ จนัทร์อยู่ เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร   

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 19 คน โดยก าหนดระยะเวลาในการ

แปรญตัตภิายใน 5 วนัท าการ   

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 6) เมื่อวนัพุธที ่14 พฤศจกิายน 2561 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามขอ้สงัเกตของ

คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่ เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ. ....  

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

  2. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่5) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่2 พฤษภาคม 2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

3. ร่างขอ้บญัญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลกัเกณฑ์การประกอบกจิการที่เป็นอนัตราย        

ต่อสขุภาพ ประเภทการผลติน ้าดืม่จากเครือ่งจ าหน่ายอตัโนมตั ิพ.ศ. ....  

    - ฝ่ายบรหิารไดข้อเลื่อนการพจิารณาและทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลื่อนการพจิารณา 
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4. ญตัตขิองนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณ

พื้นที่คลองหลอดตามอ านาจหน้าที่  ผู้ เสนอญัตติได้ขอแก้ไขชื่ อญัตติเป็นดังนี้  “  เรื่อง ขอให้

กรุงเทพมหานครปรบัปรุงภมูทิศัน์บรเิวณพืน้ทีค่ลองคเูมอืงเดมิและคลองหลอดวดัราชนดัดา”  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหแ้กไ้ขชื่อญตัติ และเหน็ชอบกบัญตัตเิพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิาร

พจิารณาด าเนินการต่อไป 

5. ญัตติของพลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร              

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาใหก้รุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (SMART CITY) 

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ  จ านวน 27 คน โดยก าหนด

ระยะเวลาในการศกึษา 180 วนั 

6. ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิ
และ 

กฎหมายทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่่อเนื่องกนั แทนในต าแหน่งทีว่า่ง 

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้กรรมการแทนในต าแหน่งทีว่่าง จ านวน 3 คน ตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ 

เสนอ 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 1 - 3) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 

สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่12 ธนัวาคม 2561 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. เรื่องทีป่ระธานแจง้ต่อทีป่ระชุม  เนื่องจากขณะนี้มเีรื่องส าคญัเร่งด่วนที่จะเสนอต่อสภา

กรุงเทพมหานครเพือ่พจิารณา จงึจ าเป็นตอ้งเปิดสมยัประชุมวสิามญั 

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น  

จากการจุดและปล่อยบัง้ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถุอื่นใดทีค่ลา้ยคลงึกนั พ.ศ. .... 

    - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมต ิ                

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 3 วนัท าการ 

3. ญตัตขิองพลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู่ เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้ซ่อมและตัง้เพิม่

กรรมการในคณะกรรมการสามญัประจ าสภากรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตดิงันี้ 

1) ตัง้ซ่อมคณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ประกอบดว้ย 

 1. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต 
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 2. นายสทุธชิยั ทรรศนสฤษดิ ์

 3. พลโท โชตภิณ  จนัทรอ์ยู ่
 

2) ตัง้ซ่อมคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 

 1. นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ 

 2. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา 

 3. พลต ารวจโท พลบรูณ์ ช านาญกูล 
 

3) ตัง้เพิม่คณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง 

 นายชยาวุธ  ศริยิทุธว์ฒันา 
 

4) ตัง้เพิม่คณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 

 พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ งว่นบรรจง 
 

5) ตัง้เพิม่คณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงั และตดิตามงบประมาณ 

 นายวชิาญ ธรรมสจุรติ 
 

6) ตัง้เพิม่คณะกรรมการการจราจร ขนสง่ และการระบายน ้า 

 1. พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมลู 

 2. นายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์

   

 3. นายไพฑรูย ์ ขมัภรตัน์ 

 4. นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 
 

7) ตัง้เพิม่คณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 

 นายนิรนัดร ์ ประดษิฐกุล 

สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที่ 19 ธนัวาคม 2561 มเีรื่องที่ผ่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่

6) ประจ าปีพทุธศกัราช 2561 เมือ่วนัพุธที ่9 พฤษภาคม 2561  

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง ขอทราบการด าเนินการก่อสรา้งตกแต่ง

ภายในและการแก้ไขปัญหาอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดนิแดง)  
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    - นายจกักพนัธุ์ ผวิงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ 

3. ญตัตขิองนายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครก าหนดมาตรการและ   

แนวทางการด าเนินการตรวจสอบ ควบคุม และก ากบัดูแลโครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัขยะมลูฝอยโดย

ระบบเตาเผามลูฝอย  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. ญัตตขิองนายเชนทร์ วพิฒัน์บวรวงศ์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครรายงานแผนการ

ด าเนินการบรหิารจดัการตลาดนดัจตุจกัร  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที ่26 ธนัวาคม 2561  มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอืรายงานผลการด าเนินการดงันี้ 

     1) รายงานความคบืหน้าการด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว 

          2) รายงานความคบืหน้าการด าเนินการโครงการจ้างเหมาเอกชนก าจดัมูลฝอยโดย

ระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกวา่ 1,000 ตนัต่อวนั ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยหนองแขม 

          3) รายงานความคบืหน้าการด าเนินการโครงการจ้างเหมาเอกชนก าจดัมูลฝอยโดย

ระบบเตาเผามลูฝอย ขนาดไม่น้อยกวา่ 1,000 ตนัต่อวนั ทีศ่นูยก์ าจดัมลูฝอยอ่อนนุช 

          4) รายงานผลการด าเนินการโอนความรบัผดิชอบการบรหิารจดัการตลาดนัดจตุจกัร       

ให้กรุงเทพมหานครตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และมติเมื่อวันที่  20 

พฤศจกิายน 2561 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

 

2. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักงานตลาด (ฉบับที่  ..) พ .ศ. .... 

(คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านกังานตลาด (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

ก่อนรบัหลกัการ รายงานผลการพจิารณา) 

    - ที่ประชุมเมื่อคณะกรรมการวิสามญัฯ รายงานผลการพิจารณาแล้ว ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร (นายจกักพนัธุ ์ผวิงาม รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร รกัษาราชการแทนผูว้่าราชการ

กรุงเทพมหานคร) ไดข้อถอนญตัตริา่งขอ้บญัญตัฯิ ไปพจิารณาใหม่ และทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ  

3. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้น  

จากการจุดและปล่อยบัง้ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควนั หรอืวตัถุอื่นใดทีค่ลา้ยคลงึกนั พ.ศ. ใน
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ว า ร ะ 

ทีส่องและวาระทีส่าม 

    - ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ และมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป  

4. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บรกิารในการจดัการสิ่ง

ปฏกิลู หรอืมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ พ.ศ. .... 

    - ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และมีมติ                 

ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 3 วนัท าการ 

5. ญตัตขิองพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ง่วนบรรจง เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครรายงานการ

ด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว ชว่งแบริง่-สมุทรปราการ และชว่งหมอชติ-สะพานใหม-่คคูต 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครตรวจสอบการไดร้บัและการใช้

จ่ายงบประมาณเงนิอุดหนุนรฐับาลทีผ่า่นมา 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

7. ขอขยายเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความ

เห็นชอบ การมอบให้เอกชนกระท ากิจการเกี่ยวกบัที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความ

เหน็ชอบ 

    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการพิจารณาออกไปอีก 90 วนันับแต่วนัที ่         

ครบก าหนดในวนัที ่29 ธนัวาคม 2561 

 

 


