
สรปุผลงานของ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

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

  สภากรุงเทพมหานครไดต้ัง้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผย

รายงานการประชุมลบั ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัที ่1 (ครัง้ที ่2) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัจนัทรท์ี ่26 กนัยายน 2561 และสมยัประชุมสามญั สมยัที ่4 (ครัง้ที ่2) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 เมื่อวนัที ่10 ตุลาคม 2561 ประกอบดว้ยสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร จ านวน 5 

คน ดงันี้ 
 

๑. นางสาวดวงพร  รุจเิรข ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทยีนประภาสทิธิ ์ รองประธานกรรมการ   

3. นายธวชัชยั ฟักองักูร กรรมการ 

4. พลต ารวจโท ธรีะ

ศกัดิ ์ 

ง่วนบรรจง  กรรมการ 

5. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ 

อยุธยา 

กรรมการและเลขานุการ 

  คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้ผูช้่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและ

พจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั จ านวน 2 คน ประกอบดว้ย   

1. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2. หวัหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวสิามญั 

 หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร          

เพื่อด าเนินการจดัท าและตรวจสอบความถูกตอ้งของร่างรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครทัง้กอ่น

น าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาและหลงัจากคณะกรรมการฯ ไดพ้จิารณาและลงมตใิหม้กีารแกไ้ขแลว้  

เมื่อวนัที ่ 

26 กนัยายน 2561 จ านวน 1 คณะ และไดม้กีารตัง้อนุกรรมการทดแทนผูท้ีข่อลาออก เป็นผลให้

คณะอนุกรรมการฯ ล่าสดุเมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน 2561 มจี านวน 12 คน ประกอบดว้ย 

๑. นายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ 

อยุธยา 

ประธานอนุกรรมการ 

๒. พลต ารวจโท ธรีะ ง่วนบรรจง  รองประธานอนุกรรมการ คนทีห่นึ่ง   
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ศกัดิ ์ 

3. นางสาวองุ่น เชาวน์ชลากร รองประธานอนุกรรมการ คนทีส่อง 

4. นางชนิศฏ์สรฐ์ สบืสงัข ์ อนุกรรมการ 

๕. นายธรรมรตัน์ มุกมคี่า อนุกรรมการ 

๖. นายประจมิ  เป่ียมเตม็ อนุกรรมการ 

7. นางณัฐรด ี ซุ่ยยงั อนุกรรมการ 

8. นางกมลเนตร จนัทรพ์ฒันกุล อนุกรรมการ 

๙. นายพฒันพล  มูลตระกูล อนุกรรมการ 

10. นางสาวนงนุช โมกขพนัธ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

11. นางสุดา ชนิวงษ์ อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

12. นายรงัษ ี เมอืงเกษม อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

  ต่อมาเมื่อวนัที ่13 พฤศจกิายน 2562 คณะกรรมการฯ ไดม้คี าสัง่ที ่1/2562 ลงวนัที ่ 

13 พฤศจกิายน 2562 ตัง้คณะอนุกรรมการตราจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานครขึน้ใหม่ จ านวน 2 

คณะ ดงันี้ 

1. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที ่1 

ประกอบดว้ย 

๑. นายอคัรวฒัน์  เทพหสัดนิ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ 

๒. นายธวชัชยั   ฟักองักูร  รองประธานอนุกรรมการ  

๓. นางสาวองุ่น   เชาวน์ชลากร  อนุกรรมการ  

๔. นายประจมิ   เป่ียมเตม็  อนุกรรมการ 

๕. นางสุดา   ชนิวงษ์  อนุกรรมการ 

๖. นายรงัษ ี  เมอืงเกษม  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๗. นางฤด ี  บวัศร ี  อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๘. นางสาวพริุณพร   อนิธะนู  อนุกรรมการและ

ผูช้่วยเลขานุการ 
 

2. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที ่2 

ประกอบดว้ย 

๑. พลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ ง่วนบรรจง ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสทิธิ ์ รองประธานอนุกรรมการ  

๓. นางชนิศฎ์สรฐ์   สบืสงัข ์ อนุกรรมการ  

๔. นางณัฐรด ี  ซุ่ยยงั อนุกรรมการ 
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๕. นางกมลเนตร   จนัทรพ์ฒันกุล อนุกรรมการ 

๖. นางจนัทรา   ค าด ี อนุกรรมการ 

๗. นางสาวนงนุช   โมกขพนัธ ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวกมลวรรณ  จนัทระ อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

๙. นายฐาณศกัดิ ์ กติตเิสาวภาคย ์ อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลบั 

ไดด้ าเนินการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้        

และไม่มรีายงานการประชุมลบัแต่อยา่งใด โดยไดส้รุปผลงานของคณะกรรมการฯ ดงันี้ 

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 1 - 6)  

ประจ าปีพทุธศกัราช 2562   

สมยัประชุมสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่9 มกราคม ๒๕62  มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. กระทูถ้ามสดของนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอทราบแนวทางการด าเนินการก่อสรา้ง 

ถนนเลยีบคลองประปาระหว่างถนนแจง้วฒันะ เขตหลกัสี ่ไปถนนสรงประภา เขตดอนเมอืง 

 - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายจกักพนัธุ ์

ผวิงาม รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

2. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ค่าตอบแทนพเิศษในกรณีทีเ่กดิสาธารณภยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

 - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบใหเ้ลื่อนการพจิารณาไปในการประชุมครัง้ต่อไปตามทีฝ่่ายบรหิาร

เสนอ 

 3. ขอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานครในการขุด

ลอกคลองบางพึง่ พืน้ทีเ่ขตราษฎรบ์ูรณะ ในส่วนทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงลดัหลวง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 4. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรงุเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

(เรื่อง รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิของกรุงเทพมหานคร พรอ้มรายงานผลการด าเนนิการตาม

ขอ้สงัเกตของ สตง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) เพื่อทราบ 

 - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายเกรยีงยศ สุด

ลาภา รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงรายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรุงเทพมหานคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึง่มสีมาชกิสภากรุงเทพมหานครได้อภปิรายใหข้อ้สงัเกต 
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 - ทีป่ระชุมรบัทราบและขอใหฝ่้ายบรหิารน าขอ้สงัเกตของสมาชกิสภากรงุเทพมหานคร  

ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 5. ญตัตขิองพลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครส่งเสรมิและสนับสนุน

การศกึษาส าหรบันักเรยีนของกรงุเทพมหานคร 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 6. ขอใหส้ภากรงุเทพมหานครตัง้ซอ่มกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิ

และกฎหมายทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่อ่เนื่องกนัแทนในต าแหน่ง

ทีว่่าง 

 - นายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ ได้เสนอใหส้ภาฯ ตัง้ซอ่มกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัฯ  

แทนนายพงศธร ศริธิรรม ผูอ้ านวยการเขตพระนคร ซึง่ไดย้า้ยไปด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการเขตบางกอก

น้อย  และไดย้ืน่หนงัสอืขอลาออกจากคณะกรรมการวสิามญัฯ ท าใหต้ าแหน่งกรรมการในสดัส่วนของฝ่าย

บรหิารว่างลง  

ซึง่ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดเ้สนอตัง้นายวุฒชิยั บุญสทิธิ ์ผูอ้ านวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการ

แทน  

ในต าแหน่งทีว่่าง    

  - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตามทีฝ่่ายบรหิารเสนอ 

สมยัประชุมสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที ่16 มกราคม ๒๕62 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่

7) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพธุที ่16 พฤษภาคม 2561  

   - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. กรุงเทพมหานครขอถอนสภาพทีส่าธารณะบรเิวณซอยอนิทามระ 12 (ซอยร่มเยน็) 

(คณะกรรมการวสิามญัฯ รายงานผลกอ่นใหค้วามเหน็ชอบ)  

   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบตามรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัฯ และมมีติ

เหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครถอนสภาพทีส่าธารณะบรเิวณซอยอนิทามระ 12 (ซอยรม่เยน็) 

3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาปรบัปรุง

ภารกจิระหว่างส านักและส านักงานเขต เพื่อรองรบัการบรกิารประชาชน 

   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพื่อมอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

4. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง คา่ตอบแทนพเิศษในกรณีทีเ่กดิสาธารณภยัใน

เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เลื่อนมาจากวนัพุธที ่9 มกราคม 2562) 

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัิฯ ในวาระทีห่นึ่ง และมมีตใิหต้ัง้

คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 10 วนัท าการ 
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5. ญตัตขิองพลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครส่งเสรมิและสนับสนุน

การศกึษาส าหรบันักเรยีนของกรงุเทพมหานคร (เลื่อนมาจากวนัพุธที ่9 มกราคม 2562) 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 

  6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ข

ปัญหาดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนด 

ในวนัที ่25 มกราคม 2562  

7. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์น

การจดัท าบรกิารสาธารณะ 

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนด 

ในวนัที ่16 มกราคม 2562  

8. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการปรบัปรุง

กฎหมายดา้นการโยธาและผงัเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบักรุงเทพมหานคร 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนด 

ในวนัที ่21 มกราคม 2562 

สมยัประชุมสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที ่23 มกราคม ๒๕62  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. กระทูถ้ามสดของนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอทราบความคบืหนา้โครงการต่อเชื่อม  

ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 กบัถนนก าแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8) 

    - นายจกักพนัธุ ์ผวิงาม รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร รกัษาราชการแทนผูว้่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

2. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง เงนิสะสม พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

    - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัิในวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ  

และมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพื่อประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

  3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตขิอความเหน็ชอบการ

มอบใหเ้อกชนกระท ากจิการเกีย่วกบัทีจ่อดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร กอ่นใหค้วามเหน็ชอบ เฉพาะ

กรณีอาคารจอดยานยนต์บรเิวณตลาดยอด บางล าภู เขตพระนคร  

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัฯ 
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  4. รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเทีย่วและการกฬีา 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

  5. รายงานผลงานของคณะกรรมการการพฒันาชุมชนและสวสัดกิารสงัคม 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

สมยัประชุมสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที ่30 มกราคม ๒๕62  มเีรื่องทีผ่า่นการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัตขิองพลโท 

โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครมนีโยบายใหโ้รงพยาบาลและโรงเรยีนในสงักดั

กรุงเทพมหานคร ลด ละ เลกิใชถุ้งพลาสตกิและกล่องโฟม รวมทัง้รณรงคใ์หชุ้มชนช่วยกนัลดปรมิาณการ

ใชถุ้งพลาสตกิและกลอ่งโฟม 

    - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่

8) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพธุที ่23 พฤษภาคม 2561  

   - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  3. รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

  4. รายงานผลงานของคณะกรรมการการรกัษาความสะอาดและสิง่แวดลอ้ม 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

  5. รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน ้า 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

6. รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

7. รายงานผลงานของคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

  8. ญตัตขิองนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รงุเทพมหานครด าเนินการเพื่อเตรยีมความ

พรอ้มก่อนวนัจดังานพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ในส่วนภาระหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 

9. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาการจดัตัง้และพฒันารูปแบบศูนยเ์ดก็ออ่นใหม้มีาตรฐาน 

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 16 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 150 วนั 
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10. ญตัตขิองนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่กรรมการ  

ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการเกาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและ

พืน้ทีต่่อเนื่องกนั 

       - ทีป่ระชุมมมีตติัง้เพิม่กรรมการ 1 คน คอื พนัเอก วโิรจน์ หนองบวัล่าง รวมมี

คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวนทัง้สิน้ 19 คน 

 

สมยัประชุมสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 5) เมื่อวนัพุธที ่6 กุมภาพนัธ ์๒๕62 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทีป่ฏบิตังิานใน

สถานพยาบาลบรกิารทางการแพทยร์ูปแบบพเิศษในสงักดักรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....     

    - ที่ประชุมมมีตริบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัิฯ ในวาระทีห่นึ่ง และมมีตใิหต้ัง้

คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 17 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 5 วนัท าการ 

2. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้เพิม่กรรมการ      

ในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัตัง้และพฒันารูปแบบศูนยเ์ดก็อ่อนใหม้มีาตรฐาน 

 - ทีป่ระชุมมมีตติัง้เพิม่กรรมการ 1 คน คอืนางเลศิลกัษณ์ ลลีาเรอืงแสง รวมมี

คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวนทัง้สิน้ 17 คน 

สมยัประชุมสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 6) เมื่อวนัพุธที ่13 กุมภาพนัธ ์๒๕62 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่

9) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพธุที ่30 พฤษภาคม 2561  

   - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. รายงานผลงานของคณะกรรมการการศกึษาและวฒันธรรม 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

  3. รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพจิารณาเปิดเผย

รายงานการประชุมลบั 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

  4. รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกจิ การเงนิ การคลงัและตดิตาม

งบประมาณ 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 

5. รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผงัเมอืง 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ 
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6. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

    - ที่ประชุมมมีตริบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัิฯ ในวาระทีห่นึ่ง และมมีตใิหต้ัง้

คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 5 วนัท าการ 

  7. ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมความพรอ้มอาคาร

หอประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 

8. ญตัตขิองนายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่สรา้งอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่ 

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 13 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษาภายใน 150 วนั 

9. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ช ้  

ในการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่่อเนื่องกนั 

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 150 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2562  

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 1 - 8) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2562  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่3 เมษายน ๒๕62 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินงานตามขอ้สงัเกตของ 

คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามขอ้สงัเกตของ 

คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนยีมส าหรบัการด าเนิน

กจิการ 

ตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัตขิอง 

นายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัระเบยีบและก าหนดมาตรการไม่ใหบ้คุคลน าสนิคา้ 

มาขายบนถนนสาธารณะบรเิวณถนนหลานหลวง ถนนนางเลิ้ง ถนนราชด าเนินและถนนบรเิวณโดยรอบ 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 
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4. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัตขิอง 

พลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครบรหิารจดัการศูนยส์รา้งสขุทุกวยัใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เกดิประโยชน์ในการใหบ้รกิารประชาชน และญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอให้กรุงเทพมหานคร 

ตรวจสอบระบบควบคุมและการใชง้านกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ในศูนยก์ฬีาบางกอกอารน่ีา 

ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

5. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบการไดร้บั 

และการใชจ้่ายงบประมาณเงนิอุดหนุนรฐับาลทีผ่่านมา ตามญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอให้

กรุงเทพมหานครตรวจสอบการไดร้บัและการใชจ้่ายงบประมาณเงนิอุดหนุนรฐับาลทีผ่่านมา 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

6. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการแกไ้ข

พระราชบญัญตั ิ 

ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ในส่วนการจดัเกบ็รายไดข้องกรุงเทพมหานคร  

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

7. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่

10)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่6 มถิุนายน 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  8. กระทูถ้ามสดของนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง ขอทราบความคบืหนา้โครงการก่อสรา้ง

ปรบัปรุงถนนเทดิราชนั (เลยีบคนูายกมิสาย 1) 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายจกักพนัธุ ์

ผวิงาม  

รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทูถ้าม 

  9. กระทู้ถามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรื่อง การบรหิารงบประมาณของ

กรุงเทพมหานคร 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายจกักพนัธุ ์

ผวิงาม  

รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  10. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง คา่ตอบแทนพเิศษในกรณีทีเ่กดิสาธารณภยัใน

เขต 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 
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      - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัฯ 

และมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพื่อประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

  11. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง หลกัเกณฑก์ารประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตราย 

ต่อสุขภาพ ประเภทการผลติน ้าดืม่จากเครื่องจ าหน่ายอตัโนมตั ิพ.ศ. .... 

       - ทีป่ระชุมมมีตใิหถ้อนร่างขอ้บญัญตัดิงักล่าวตามทีฝ่่ายบรหิารเสนอ 

  12. รายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรงุเทพมหานครประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

      - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายเกรยีงยศ สดุ

ลาภา 

รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงรายงานผลการตรวจสอบงบการเงนิของกรุงเทพมหานครประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึง่มสีมาชกิสภากรุงเทพมหานครไดอ้ภปิรายใหข้อ้สงัเกต 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบและขอใหฝ่้ายบรหิารน าขอ้สงัเกตของสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร 

ไปพจิารณาด าเนินการต่อไป 

13. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่

ประสทิธภิาพ 

การบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการจดัท าบรกิาร

สาธารณะ 

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 45 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนด 

เมื่อวนัที ่17 มนีาคม 2562 

14. ขอขยายเวลาในการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตขิอความ

เหน็ชอบ 

การมอบใหเ้อกชนกระท ากจิการเกีย่วกบัทีจ่อดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครก่อนใหค้วามเหน็ชอบ 

       - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนด 

เมื่อวนัที ่29 มนีาคม 2562 

15. ญตัตดิว้ยวาจาของนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครก าหนดมาตรการ 

ควบคุมตรวจสอบการรือ้ถอนอาคารและจ านวนอาคารทีร่ือ้ถอนของเอกชนและราชการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

เพื่อความปลอดภยัตอ่ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพื่อมอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 
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สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที ่10 เมษายน ๒๕62 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินงานตามญตัต ิเรื่อง  

ขอความเหน็ชอบใหก้รุงเทพมหานครด าเนินกจิการนอกเขตกรุงเทพมหานคร ในการขุดลอกคลองบางพึง่

พืน้ทีเ่ขตราษฎรบ์ูรณะในส่วนทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงลดัหลวง จงัหวดัสมุทรปราการ 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่

1)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่4 กรกฎาคม 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  3. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

    - ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัฯิ ในวาระทีห่นึ่ง และมมีตใิหต้ัง้

คณะกรรมการ 

วสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 5 วนัท าการ 

  4. ญตัตขิองนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครจดัสรรงบประมาณเพื่อ

พฒันา 

ระบบไหลเวยีนน ้าในคลองในพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรแ์ละพืน้ทีต่อ่เนื่องกนั 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

  5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการ

เดนิทางดว้ยระบบ ลอ้ ราง เรอื และการเชื่อมโยง เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิ สงัคม และการทอ่งเทีย่ว 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการพจิารณาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัที่ 

ครบก าหนดในวนัที ่14 เมษายน 2562 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที ่17 เมษายน ๒๕62 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินงานตามญตัตขิองนาย

ภาส  

ภาสสทัธา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครตรวจสอบระบบควบคุมและการใชง้านกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) 

ในศูนยก์ฬีาบางกอกอารน่ีาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินงานตามญตัตขิองนาย

ภาส  
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ภาสสทัธา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครสง่เสรมิและเร่งรดัใหม้เีครอืขา่ยครอบครวัและชมรมผูป้กครองใน

โรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร และญตัตขิองพลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู ่เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครมี

นโยบายใหโ้รงพยาบาลและโรงเรยีนในสงักดักรุงเทพมหานครลดละเลกิใช้ถุงพลาสตกิและกล่องโฟม 

รวมทัง้รณรงค์ให้ชุมชนช่วยกนัลดปรมิาณการใชถุ้งพลาสตกิ และกล่องโฟม 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

3. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินงานตามญตัตดิว้ยวาจา 

ของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครก าชบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตัหิน้าทีต่าม

กฎหมาย 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

4. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินงานตามญตัตขิอง 

นายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนินการเตรยีมความพรอ้มก่อนจดังานพระราชพธิี 

บรมราชาภเิษก ในส่วนภาระหน้าทีข่องกรุงเทพมหานคร 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

5. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่

3)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่18 กรกฎาคม 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  6. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทีป่ฏบิตังิาน 

ในสถานพยาบาลบรกิารทางการแพทยร์ูปแบบพเิศษในสงักดักรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและ 

วาระทีส่าม 

    - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ  

และมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพื่อประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป 

  7. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัระเบยีบทางเทา้รวมถงึ 

การจดัระเบยีบสายไฟฟ้าและสายสือ่สาร 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

  8. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

ดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

  9. ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอใหก้รงุเทพมหานครใชป้ระโยชน์พืน้ทีอ่าคาร 

ในบรเิวณสวนหลวงพระราม 8 ใหเ้ป็นศูนยเ์รยีนรูเ้ชงิประวตัศิาสตร์ 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 
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รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2562 ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ

ตรวจ 

ของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายละเอียดดงัน้ี 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที ่25 เมษายน ๒๕62 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัที่สาม (ครัง้ที ่

4)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพฤหสับดทีี ่19 กรกฎาคม 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการปรบัปรุงกฎหมาย 

ดา้นการโยธาและผงัเมอืงทีเ่กีย่วขอ้งกบักรุงเทพมหานคร 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 

  3. ร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

    - ทีป่ระชุมพจิารณาถงึขอ้ 84 วรรคสอง โดยมสีมาชกิร่วมอภปิรายหลายท่าน ประธาน 

ทีป่ระชุมจงึสัง่ใหเ้ลือ่นระเบยีบวาระในส่วนทีเ่หลอืไปพจิารณาในการประชุมคราวต่อไป 

  4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาให้

กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (SMART CITY) 

    - ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลือ่นไปพจิารณาในการประชุมคราวต่อไป 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 5) เมื่อวนัพุธที ่1 พฤษภาคม 2562 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่

4)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่25 กรกฎาคม 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. ร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

(คา้งพจิารณามาจากการประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่25 เมษายน 2562) 

    - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภาฯ ในวาระที่สองต่อจากการประชุม  

เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่25 เมษายน 2562 โดยเริม่จากขอ้ 85 จนจบ 

      - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวาระทีส่องจาก

รายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ และมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพื่อประกาศใชเ้ป็นขอ้บงัคบัการประชุม

สภากรุงเทพมหานครต่อไป 
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  3. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัตัง้และพฒันารูปแบบ 

ศูนยเ์ดก็ออ่นใหม้มีาตรฐาน 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

  4. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา 

การบาดเจบ็และเสยีชวีติจากการจราจรทางถนน 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

  5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาให้

กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (SMART CITY) (เลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวนัพฤหสับดทีี ่25 เมษายน 

2562 

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนดในวนัที ่12 พฤษภาคม 2562 

6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์น

การจดัท าบรกิารสาธารณะ 

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนดในวนัที ่30 มถินุายน 2562 
 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 6) เมื่อวนัพุธที ่8 พฤษภาคม 2562 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการส ารวจความคดิเหน็ของ

ประชาชน 

ต่อร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมบ าบดัน ้าเสยี (ฉบบัที ่.. ) พ.ศ. .... 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่

5)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่1 สงิหาคม 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  3. รายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาญตัตขิอความเหน็ชอบการ

มอบใหเ้อกชนกระท ากจิการเกีย่วกบัทีจ่อดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร กอ่นใหค้วามเหน็ชอบ 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

  4. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่

ปฏกิูล 

หรอืมูลฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสขุ พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 
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      - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญั 

และมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่ามเพื่อประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครต่อไป  

  5. ญตัตขิองนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายรฐับาลทีก่ าหนดให ้“สงัคมผูส้งูอายุ” เป็น

วาระแห่งชาต ิ

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 21 คน โดยก าหนดเวลาในการศกึษา

ภายใน 90 วนั  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 7) เมื่อวนัพุธที ่15 พฤษภาคม 2562 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนังสอืรายงานผลการด าเนินการตามญตัตขิองนาย

พรเทพ 

ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัปรุงการบรหิารจดัการดา้นการสาธารณสุขของ

กรุงเทพมหานคร 

      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่

6)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่29 สงิหาคม 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  3. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง การบรหิารจดัการแม่น ้าคคูลอง 

ในกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสรมิการจราจรและการป้องกนัปัญหาน ้าท่วมในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายจกัก

พนัธุ ์ 

ผวิงาม รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  4. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

         - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัและมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่ามเพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครต่อไปพรอ้มทัง้มมีติ

เหน็ดว้ยกบั 

ขอ้สงัเกตตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ เสนอ  

 5. ร่างขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ส านักงานตลาดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 
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 - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัและมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่ามเพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครต่อไปพรอ้มทัง้มมีติ

เหน็ดว้ยกบัขอ้สงัเกตตามทีค่ณะกรรมการรวสิามญัฯ เสนอ  

  6. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการ 

วสิามญัศกึษาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นสขุภาพจติและจติเวช 

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 16 คน โดยก าหนดเวลาในการศกึษา

ภายใน 90 วนั  

7. กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาใหก้รุงเทพมหานครเป็น

เมอืง 

อจัฉรยิะ (SMART CITY) ขอลาออก 

พลต ารวจตร ีประสพโชค พรอ้มมูล ประธานกรรมการวสิามญัฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า 

รองศาสตราจารย ์พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันา 

ใหก้รุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (SMART CITY) ขอลาออก จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณา 

 - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหม้จี านวนกรรมการเท่าทีม่อียู่โดยไม่ตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่

ว่าง  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 8) เมื่อวนัพุธที ่22 พฤษภาคม 2562 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัทีห่นึ่ง (ครัง้ที ่

1)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัศุกรท์ี ่14 กนัยายน 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง การพฒันาชุมชนแออดัใน

กรุงเทพมหานครเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ของประชาชน 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายสกลธ ีภทัทิ

ยกุล  

รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม  

  3. กระทูถ้ามสดของนายธวชัชยั ฟักองักูร เรื่อง ความล่าชา้และการด าเนินการตาม

โครงการกอ่สรา้งอาคารเรยีนและอาคารประกอบของส านักการศกึษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายเกรยีงยศ สดุ

ลาภา  
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รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  4. ญตัตขิองนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ์ และคณะ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครพจิารณา

ก าหนดแนวทางในการด าเนนิงานเกีย่วกบัโรงเรยีนกฬีากรุงเทพมหานครใหม้คีวามชดัเจน 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพื่อมอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

   5. ญตัตขิองนายเชนทร ์วพิฒัน์บวรวงศ์ และคณะ เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครเร่งรดัการ

ตดิตัง้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ตามโครงการตดิตัง้ระบบศูนยบ์รหิารจดัการกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) จ านวน 12 ศูนย ์

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

  6. ญตัตขิองนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครเตรยีมความพรอ้มการ

บรหิารจดัการน ้า ถนนแจง้วฒันะ บรเิวณศูนยร์าชการ 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป  

7. กรรมการในคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ขอลาออก 

    พลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู่ ประธานกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร แจง้ต่อที่

ประชุมว่า 

นายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ์ กรรมการในคณะกรรมการกจิการสภากรุงเทพมหานคร ขอลาออก จงึเสนอที่

ประชุมพจิารณา 

  - ทีป่ระชุมรบัทราบ  

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 1 - 2)  

ประจ าปีพทุธศกัราช 2562  

สมยัประชุมวิสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่5 มถิุนายน 2562 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัทีห่นึ่ง (ครัง้ที ่

2)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่26 กนัยายน 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

2. กระทูถ้ามสดของนายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า เรื่อง สอบถามกรณีกฎหมายก าหนดขอ้จ ากดั

การใช ้

งบประมาณกรุงเทพมหานครแตกต่างจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อืน่ 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายสม

ภาคย ์ 
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สุขอนนัต์ รองปลดักรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  3. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง ขอทราบปัญหาและอุปสรรคในการ

พฒันา 

กรุงเทพมหานครตามค าขวญั “กรงุเทพฯ ดุจเทพสรา้ง เมอืงศูนยก์ลางการปกครอง วดั วงั งามเรอืงรอง  

เมอืงหลวงของประเทศไทย” 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายเกรยีง

ยศ 

สุดลาภา รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  4. กระทูถ้ามสดของนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง แนวทางการแกไ้ขปัญหาและพฒันา 

คลองคนูายกมิสาย 2 เขตดอนเมอืง 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายจกัก

พนัธุ ์

ผวิงาม รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  5. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมบ าบดัน ้าเสยี (ฉบบัที ่..)  

พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

         - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการ

วสิามญัและมมีตเิหน็ชอบในวาระทีส่ามเพือ่ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานครต่อไปพรอ้มทัง้มมีติ

เหน็ดว้ยกบั 

ขอ้สงัเกตตามทีค่ณะกรรมการรวสิามญัฯ เสนอ  

6. ญตัตขิองนายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ 

วสิามญัศกึษาแนวทางป้องกนัอคัคภียัและการอพยพหนีไฟในอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 12 คน โดยก าหนดเวลาในการศกึษา

ภายใน 120 วนั  

7. ตัง้ซ่อมกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ชใ้นการ

บรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่่อเนื่องกนั แทนในต าแหน่งทีว่่าง 

นายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ ประธานกรรมการวสิามญัฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่านายวุฒชิยั บุญสทิธิ ์

กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะ

รตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่อ่เนื่องกนั ได้ลาออกเนื่องจากไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ

เขตประเวศ จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณา 

- ทีป่ระชุมมมีตติัง้นายสุรยิชยั รวริรณ ผูอ้ านวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการแทนต าแหน่ง

ทีว่่าง  



 - 19 - 

สมยัประชุมวิสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที ่12 มถิุนายน 2562 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  

โดยก าหนดวงเงนิงบประมาณรายจา่ยจ านวน 83,398,920,000 บาท จ าแนกดงันี้ 

      - งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ านวน 83,000,000,000 บาท 

    - งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร จ านวน 398,920,000 

บาท 

มสีมาชกิสภาฯ อภปิรายในญตัตนิี้ในดา้นต่าง ๆ กนัอย่างกวา้งขวาง และยงัมสีมาชกิสภา

ฯ  

แจง้ความประสงคท์ีจ่ะอภิปรายหลายท่าน ประธานสภาฯ เหน็ว่าไดม้กีารอภปิรายกนัมาเป็นระยะเวลา

พอสมควรแลว้จงึสัง่ใหม้กีารอภปิรายตอ่ในวนัพฤหสับดทีี ่13 มถิุนายน เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร 

สมยัประชุมวิสามญั สมยัแรก (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที ่13 มถิุนายน 2562 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  

สมาชกิสภาฯ ไดอ้ภปิรายต่อจากวนัพุธที ่12 มถิุนายน 2562 จนครบทุกดา้นแลว้ที่ประชุมจงึมมีตริบั

หลกัการแหง่ร่างขอ้บญัญตัฯิ และตัง้คณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ จ านวน 37 คนโดย

ก าหนดเวลา 

แปรญตัตภิายใน 7 วนัท าการ 

  2. ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผูพ้กัในโรงแรมและภาษอีื่นทีพ่งึจดัเกบ็ตามกฎหมาย  

              - ทีป่ระชุมมมีตใิหเ้ลื่อนไปในการประชุมคราวต่อไป  

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 1 - 4) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2562  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่24 กรกฎาคม ๒๕62 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมวสิามญั สมยัทีห่นึ่ง (ครัง้ที ่

3) ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพฤหสับดทีี ่27 กนัยายน 2561  
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    - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

         - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ ในวาระทีส่องจากรายงานผลการพจิารณาของ

คณะกรรมการวสิามญัฯ ซึง่มกีรรมการขอสงวนความเหน็ไวห้ลายรายการ และเมื่อที่ประชุมไดพ้จิารณา 

(19) ส านักพฒันาสงัคม เรยีบรอ้ยแลว้ ประธานสภาฯ ไดส้ัง่เลือ่นการพจิารณาไปในการประชุมสภาฯ ครัง้

ต่อไป 

ในวนัศุกรท์ี ่26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.  

  3.  ประธานสภาฯ ไดส้ัง่เลื่อนเรื่องทีค่า้งพจิารณาในระเบยีบวาระที ่4 และระเบยีบวาระที ่

5 ไปพจิารณาในการประชุมครัง้ต่อไป ดงันี้ 

  3.1 ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

 3.2 รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่

ประสทิธภิาพ   

การบรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั ท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการจดัท า

บรกิารสาธารณะ     

 3.3 ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้

คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูพ้กัในโรงแรมและภาษอีื่นทีพ่งึจดัเกบ็ตาม

กฎหมาย  

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัศุกรท์ี ่26 กรกฎาคม ๒๕62 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

 1. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 
        - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัฯิ ในวาระทีส่องจากรายงานผลการพจิารณาของ
คณะกรรมการวสิามญัฯ ต่อจากการประชุมเมือ่วนัพุธที ่24 กรกฎาคม 2562 ซึง่มกีรรมการขอสงวน
ความเหน็ไวห้ลายรายการ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการวสิามญัฯ 
ยกเวน้รายการทีพ่ลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู่ กรรมการวสิามญัฯ ขอสงวนความเห็นไวใ้นรายการของส านกั
การจราจรและขนส่ง ค่าใชจ้า่ยในการเดนิเรอืในคลองแสนแสบส่วนต่อขยาย ระยะทาง 10.5 กโิลเมตร  
จ านวนเงนิ 30,000,000 บาท ซึง่ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหค้งโครงการนี้ไว้ตามร่างฯ ตามทีก่รรมการวสิามญั
ฯ ขอสงวนความเหน็เสนอ ท าให้งบประมาณรายจ่ายของส านักการจราจรและขนสง่เพิม่ขึน้ และเป็นผลให้
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งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครสงูกว่าประมาณการรายได ้จงึมมีตใิหป้รบัลดงบกลางเท่ากบัยอด
งบประมาณรายจ่ายทีเ่พิม่ขึน้ของส านกัการจราจรและขนส่ง และไดม้มีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพื่อ
ประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
ก าหนดวงเงนิงบประมาณรายจ่ายเป็นจ านวนไม่เกนิ 83,398,006,000 บาท จ าแนกดงันี้ 
  ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ านวน 83,000,000,000 บาท 
  ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชยข์องกรงุเทพมหานคร จ านวน 398,006,000 บาท 
พรอ้มทัง้มมีตเิหน็ดว้ยกบัขอ้สงัเกตตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัฯ เสนอ 

2. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บรหิารจดัการการด าเนินกจิการของบรษิทั กรงุเทพธนาคม จ ากดั ท าใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นการจดัท าบรกิาร
สาธารณะ     

- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการต่อไป 

3. ญตัตขิองนายนิรนัดร์ ประดษิฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจากผูพ้กัในโรงแรมและภาษอีื่นทีพ่งึจดัเกบ็ตามกฎหมาย  

- ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 คน โดยก าหนดเวลาใน
การศกึษาภายใน 90 วนั 

 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที ่31 กรกฎาคม ๒๕62 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) 
ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่3 ตุลาคม 2561  

- ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 

2. ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. .... 
- ทีป่ระชุมมมีตริบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัฯิ ในวาระทีห่นึ่ง และมมีตใิหต้ัง้

คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 15 ท่าน โดยก าหนดเวลาในการแปรญตัติภายใน 7 วนัท าการ 

3. ญตัตขิองนายธวชัชยั ฟักองักูร เรื่อง ขอใหก้รงุเทพมหานครประเมนิผลเชงิคุณภาพการ
ใชจ้่ายงบประมาณในหมวดรายจ่ายอื่นของกรุงเทพมหานคร     

- ทีป่ระชุมมมีตยินิยอมใหถ้อนญตัตนิี้ตามทีผู่เ้สนอญตัตเิสนอขอถอน 

4. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการ

เดนิทางดว้ยระบบลอ้ ราง เรอื และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกจิ สงัคม และการท่องเทีย่ว 

- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนด 

เมื่อวนัที ่13 มถิุนายน 2562  
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5. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษากฎหมายและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่ 

- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนด 

เมื่อวนัที ่12 กรกฎาคม 2562  

6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาให้

กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (SMART CITY) 

- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนด 

เมื่อวนัที ่11 กรกฎาคม 2562  

7. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย      

เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายรฐับาลทีก่ าหนดให ้“สงัคมผูส้งูอายุ” เป็นวาระแหง่ชาต ิ

- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนด   

ในวนัที ่5 สงิหาคม 2562  

8. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพจติและจติเวช 

- ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 60 วนันับแต่วนัทีค่รบก าหนด   

ในวนัที ่13 สงิหาคม 2562  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีสาม (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที ่14 สงิหาคม ๒๕62 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดย

สรุปดงันี้ 

1. ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครไดม้หีนงัสอืรายงาน

ผล      

การด าเนินการตามญตัตขิองสมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

1.1 ญตัตดิว้ยวาจาของนายอภริตัน์ ศวิพรพทิกัษ ์เรื่อง ขอใหก้รงุเทพมหานคร 

เตรยีมมาตรการรองรบัผลจากค าพพิากษาศาลปกครองกลาง กรณีใหร้ือ้ถอนตลาดในพืน้ทีเ่ขตประเวศ 

      1.2 ญตัตขิองนายชยาวุธ ศริยิุทธว์ฒันา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครก าหนดมาตรการ

และแนวทางการด าเนินการตรวจสอบ ควบคุมและก ากบัดูแลโครงการจา้งเหมาเอกชนก าจดัขยะมูลฝอยโดย

ระบบเตาเผามูลฝอย 

     - ทีป่ระชุมรบัทราบ 

2. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) 

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่10 ตุลาคม 2561  

   - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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3. กระทูถ้ามสดของนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง การเปิดใช้ถนนหมายเลข 8 หลงัศูนยร์าชการ 

ถนนแจง้วฒันะ 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหน้ายศกัดิช์ยั 

บุญมา รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

4. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรื่อง แนวทางการบรหิารและการปฏบิตัิ

ราชการของกรุงเทพมหานครภายหลงัการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 

(ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2562 และเมื่อมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหพ้ลต ารวจ

โท โสภณ พสิุทธวิงษ์ รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  5.  ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครวางมาตรการการควบคมุการ

ใชป้ั้นจัน่หอสงูหรอืเครนในการก่อสรา้งอาคารใหม้คีวามปลอดภยั     

   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพื่อมอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

6. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ช้ 

ในการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่อ่เนื่องกนั 

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 120 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนดเมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2562 

  7. ร้อยต ารวจตรี เกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวปิดสมยั

ประชุมสามญั สมยัที่สาม นับตัง้แต่วนัพฤหสับดีที่ 15 สงิหาคม 2562 เป็นต้นไป  

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 1 - 2) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2562    

สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่28 สงิหาคม 2562 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร์ ประดษิฐกุล เรื่อง แนวทางการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้น

กฬีาของนักเรยีนกรุงเทพมหานคร 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดม้อบใหพ้ลต ารวจ

โท โสภณ พสิุทธวิงษ์ รองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายพชิญา นาควชัระ รองปลดั

กรุงเทพมหานคร    

เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

2. ญตัตดิว้ยวาจาของพลโท โชตภิณ จนัทรอ์ยู่ เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครใชว้ธิกีาร     

ออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พน้ศรีษะตามขอ้ 72 (2) แทนการใชเ้ครือ่งออกเสยีงลงคะแนน  
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ตามขอ้ 72 (1) ของขอ้บงัคบัการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 ทุกครัง้ทีม่กีารลงมตจินกว่าจะมี

เครื่องออกเสยีงลงคะแนน 

    - ทีป่ระชุมมมีตไิม่เหน็ชอบกบัญตัตใินเรือ่งนี้ ญตัตนิี้จงึตกไป   

  3.  ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจดัการสิ่ง

ปฏกิูลหรอืมูลฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และขอใหพ้จิารณาเป็นสาม

วาระรวดเดยีว 

   - ทีป่ระชุมมมีตไิมเ่หน็ดว้ยทีจ่ะพจิารณาเป็นสามวาระรวดเดยีว และไดล้งมตใินวาระที่

หนึ่งรบัหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญตัฯิ และมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 11 คน โดยก าหนดเวลา

ในการ 

แปรญตัตภิายใน 3 วนัท าการ 

4. ญตัตดิว้ยวาจาของนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครแกไ้ขปัญหา

การจราจรของศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 ถนนแจง้วฒันะในภาพรวมทัง้

ระบบ 

   - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพื่อมอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนินการต่อไป 

  5. รอ้ยต ารวจตร ีเกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจง้ขอเลื่อนการ

ประชุมจากวนัพุธที่ 4 กันยายน 2562 เป็นวนัศุกร์ที่ 6 กนัยายน 2562 และแจ้งก าหนดการสมัมนา

ระหว่างสมาชกิสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในวนัที่  29-30 สิงหาคม 2562 ณ 

โรงแรม เดอะ ซายน์ พทัยา จงัหวดัชลบุร ี   

สมยัประชุมวิสามญั สมยัท่ีสอง (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที ่6 กนัยายน 2562 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. กระทูถ้ามสดของนายไพฑูรย ์ขมัภรตัน์ เรื่อง การจดัหาอุปกรณ์และเครื่องใชส้ านกังาน    

เพื่อใชใ้นสถานีดบัเพลงิดอนเมอืง 

    - พลต ารวจเอก อศัวนิ ขวญัเมอืง ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  2.  ร่างขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการใหบ้รกิารในการจดัการสิง่

ปฏกิูลหรอืมูลฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและวาระทีส่าม 

    - ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาร่างขอ้บญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ  

และไดม้มีตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม เพื่อประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานครตอ่ไป 

3. ขอขยายเวลาในการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษากฎหมายและระเบยีบที่

เกีย่วขอ้งกบัการก่อสรา้งอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่ 
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      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 30 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนด 

เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2562  

รายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 1 - 4) 

ประจ าปีพทุธศกัราช 2562  

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 1) เมื่อวนัพุธที ่2 ตุลาคม 2562 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่3)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่17 ตุลาคม 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง การเตรยีมการในการเสดจ็พระราช

ด าเนินเลยีบพระนครโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก ในส่วนที่

กรุงเทพมหานครด าเนินการ  

    - พลต ารวจโท โสภณ พสิุทธวิงษ์ เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

  3. ญตัตดิว้ยวาจาของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรื่อง ขอใหส้ภา
กรุงเทพมหานคร  ใชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พน้ศรีษะ ในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร        สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่1) ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 วนัที ่2 ตุลาคม 
2562   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 
  4. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญัศกึษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมใินกรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญตัริะบบสุขภาพปฐมภูม ิ
พ.ศ. 2562 

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 18 คน โดยก าหนดเวลาใน
การศกึษา 

ภายใน 180 วนั 
  5. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาการเดนิทางดว้ยระบบลอ้ ราง เรอื       
และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกจิ สงัคม และการท่องเทีย่ว ขอขยายเวลาในการศกึษา   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัทีค่รบ
ก าหนด  

เมื่อวนัที ่11 กนัยายน 2562 
  6. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางป้องกนัอคัคภียัและการอพยพหนีไฟในอาคารสงู
และอาคารขนาดใหญ่พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศกึษา   
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    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัทีค่รบ
ก าหนด  

เมื่อวนัที ่2 ตุลาคม 2562 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 2) เมื่อวนัพุธที ่9 ตุลาคม 2562 มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 
  1. ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครได้มหีนงัสอืรายงาน
ผล   การด าเนินการตามญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครใชป้ระโยชน์พืน้ที่
อาคารในบรเิวณสวนหลวงพระราม 8 ใหเ้ป็นศูนยเ์รยีนรูเ้ชงิประวตัศิาสตร์ 
      - ทีป่ระชุมรบัทราบ 
  2. ญตัตดิว้ยวาจาของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรื่อง ขอใหส้ภา
กรุงเทพมหานคร  ใชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พน้ศรีษะ ในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร        สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่2) ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 วนัที ่9 ตุลาคม 
2562   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 
  3. ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอใหก้รงุเทพมหานครเร่งรดัการก่อสรา้งเขือ่น      
คลองลาดพรา้วใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการ  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 
  4. ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ
วสิามญัศกึษาการจดับรกิารดา้นขนส่งมวลชนใหแ้ก่ผูพ้กิารและผูส้งูอายทุีใ่ชร้ถเขน็      
          - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 14 คน โดยก าหนดเวลาใน
การศกึษาภายใน 120 วนั 
  5. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหามลพษิและควบคุมฝุ่นละอองในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร  
          - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 17 คน โดยก าหนดเวลาใน
การศกึษาภายใน 150 วนั 
  6. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาใหก้รุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉรยิะ 

(SMART CITY) ขอขยายเวลาในการศกึษา 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนด  

เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2562 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 3) เมื่อวนัพุธที ่16 ตุลาคม 2562  มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 
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1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่4)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่24 ตุลาคม 2561 

      - ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. ญตัตดิว้ยวาจาของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรื่อง ขอใหส้ภา

กรุงเทพมหานคร  ใชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พน้ศรีษะ ในการประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร        สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่3) ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 วนัที ่16 ตุลาคม 

2562   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

  3. กรุงเทพมหานครขอความเหน็ชอบใหเ้อกชนกระท ากจิการเกีย่วกบัทีจ่อดยานยนต ์

ของกรุงเทพมหานคร  

      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 

  4. ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครปรบัเพิม่ค่าอาหารเชา้      

และอาหารกลางวนัของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรุงเทพมหานคร  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 

  5. ญตัตขิองพลต ารวจโท ธรีะศกัดิ ์ง่วนบรรจง เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครรายงานผล

การด าเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว)  

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 

  6. ญตัตขิองนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้คณะกรรมการ

วสิามญัศกึษาการพฒันาและการขบัเคลื่อนโครงการของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรฐับาล  

    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 22 คน โดยก าหนดเวลาใน

การศกึษา 

ภายใน 180 วนั 

7. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็คา่ธรรมเนียมจากผูพ้กัในโรงแรมและภาษอีื่น 

ทีพ่งึจดัเกบ็ตามกฎหมาย ขอขยายเวลาในการศกึษา   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 90 วนันับแต่วนัทีค่รบ

ก าหนด  

เมื่อวนัที ่23 ตุลาคม 2562 

สมยัประชุมสามญั สมยัท่ีส่ี (ครัง้ท่ี 4) เมื่อวนัพุธที ่30 ตุลาคม 2562 มเีรื่องทีผ่่านการพจิารณาโดยสรุป

ดงันี้ 

1. รบัรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่5)  

ประจ าปีพุทธศกัราช 2561 วนัพุธที ่31 ตุลาคม 2561 
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      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมตามทีส่มาชกิเสนอ และรบัรอง

รายงานการประชุมดงักล่าว 

  2. ญตัตดิว้ยวาจาของนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เรื่อง ขอใหส้ภา
กรุงเทพมหานคร  ใชว้ธิกีารออกเสยีงลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืขึน้พน้ศรีษะ ในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร  
สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่ี ่(ครัง้ที ่4) ประจ าปีพุทธศกัราช 2562 วนัที ่30 ตุลาคม 2562   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบ 
  3. กระทูถ้ามสดของพลตร ีสุทธชิยั วงษ์บุบผา เรื่อง ความคบืหน้าการด าเนินโครงการ  
1 โรงพยาบาล 2 ระบบ  

    - พลต ารวจโท โสภณ พสิุทธวิงษ์ เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
  4. กระทูถ้ามสดของนายนิรนัดร ์ประดษิฐกุล เรือ่ง การใชจ้่ายงบประมาณเงนิสะสมของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อการบรกิารชุมชนและสงัคม หรอืเป็นกจิการซึง่แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนโดยตรง   

    - พลต ารวจโท โสภณ พสิุทธวิงษ์ เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
  5. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษากฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการกอ่สรา้งอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่ 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 
  6. รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาดา้นสุขภาพจติและจติเวช 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 
  7. ญตัตขิองนายสมบูรณ์ ม่วงกล ่า เรือ่ง ขอใหก้รุงเทพมหานครแกไ้ขปัญหาการบรหิาร
จดัการกรณีความขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าทีอุ่ทาหรณ์เขตประเวศในความขดัแยง้ของผูอ้ านวยการเขตกบั
หวัหน้าฝ่ายโยธา   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 
  8. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหก้รุงเทพมหานครด าเนนิการจดัหา 
เครื่องกระตกุหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator (AED)) เพิม่เตมิ จ านวน 200 
เครื่อง     เพื่อตดิตัง้ใหท้ัว่ถงึพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม   

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบเพือ่มอบใหฝ่้ายบรหิารพจิารณาด าเนนิการตอ่ไป 
  9. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค ์เรื่อง ขอใหส้ภากรุงเทพมหานครตัง้
คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการส่งเสรมิสุขภาพป้องกนัโรคในสถานประกอบการตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2562 และการลงนาม
ความร่วมมอื 10 แนวทางฯ     
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    - ทีป่ระชุมมมีตติัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ านวน 19 คน โดยก าหนดเวลาใน
การศกึษา 

ภายใน 180 วนั 
  10. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายรฐับาล        
ทีก่ าหนดให ้“สงัคมผูส้งูอายุ” เป็นวาระแห่งชาต ิขอขยายเวลาในการศกึษา  
                    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 180 วนันับแต่วนัที่ 
ครบก าหนดในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2562 
  11. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาขอ้เทจ็จรงิและกฎหมายทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการพืน้ที ่   
เกาะรตันโกสนิทรช์ัน้ในและพืน้ทีต่่อเนื่องกนั ขอขยายเวลาในการศกึษา      
      - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบใหข้ยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี 180 วนันับแต่วนัที่ 
ครบก าหนดในวนัที ่9 พฤศจกิายน 2562 
  12. ก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั วนัเริม่สมยัประชุมสามญัแต่ละสมยั และก าหนดวนั

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ าปีพทุธศกัราช 2563 

    - ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบก าหนดสมยัประชุมสามญั จ านวน 4 สมยั ดงันี้ 

      สมยัแรก เริม่วนัที ่1 – 30 มกราคม 2563 

      สมยัทีส่อง เริม่วนัที ่1 – 30 เมษายน 2563 

      สมยัทีส่าม เริม่วนัที ่1 – 30 กรกฎาคม 2563 

      สมยัทีส่ี ่ เริม่วนัที ่1 – 30 ตุลาคม 2563 

 

 


