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สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

นางสาวดวงพร รุจิเรข
ประธานกรรมการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
รองประธานกรรมการ

นายธวัชชัย ฟักอังกูร
กรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการและเลขานุการ

พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง 
กรรมการ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผย
รายงานการประชุมลับ

คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑

คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๒



รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓ • 21

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ  

ในคราวประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมวิสามัญ สมัยที ่๑ (ครัง้ที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 

๒๕๖๑ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. นางสาวดวงพร รุจิเรข ประธานกรรมการ

๒. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานกรรมการ  

๓. นายธวัชชัย  ฟักอังกูร กรรมการ

๔. พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์  ง่วนบรรจง  กรรมการ

๕. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงาน

การประชุมลับ จ�านวน ๒ คน ประกอบด้วย  

๑. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๒. หัวหน้ากลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ

  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อด�าเนินการจัดท�าและ

ตรวจสอบความถกูต้องของร่างรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานครก่อนน�าเสนอคณะกรรมการฯ พจิารณาและลงมติ

ให้มีการแก้ไข จ�านวน ๒ คณะ ตามค�าสั่งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย

  ๑.  นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการ

  ๒.  นายธวัชชัย   ฟักอังกูร รองประธานอนุกรรมการ 

  ๓.  นางสาวองุ่น   เชาวน์ชลากร อนุกรรมการ 

  ๔.  นายประจิม   เปี่ยมเต็ม อนุกรรมการ

  ๕.  นางสุดา   ชินวงษ์ อนุกรรมการ

  ๖.  นายรังษี   เมืองเกษม อนุกรรมการและเลขานุการ

  ๗.  นางฤดี    บัวศรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๘.  นางสาวพิรุณพร   อินธะนู อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สรุปผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
และพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
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๒. คณะอนุกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๒ ประกอบด้วย

  ๑.  พลต�ารวจโท ธีระศักดิ์   ง่วนบรรจง ประธานอนุกรรมการ

  ๒.  นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ รองประธานอนุกรรมการ 

  ๓.  นางชนิศฎ์สรฐ์   สืบสังข์ อนุกรรมการ 

  ๔.  นางณัฐรดี   ซุ่ยยัง อนุกรรมการ

  ๕.  นางกมลเนตร   จันทร์พัฒนกุล อนุกรรมการ

  ๖.  นางจันทรา   ค�าดี อนุกรรมการ

  ๗.  นางสาวนงนุช   โมกขพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

  ๘.  นางสาวกมลวรรณ   จันทระ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๙.  นายฐาณศักดิ์  กิตติเสาวภาคย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับได้ด�าเนินการตรวจรายงาน 

การประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีรายงานการประชุมลับ 

แต่อย่างใด โดยได้สรุปผลงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

รายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๑ - ๗) ประจ�าปีพทุธศกัราช ๒๕๖๓  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) 

เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓  มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

  ๑.๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการด�าเนินงานตามญัตติของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้

     ๑.๑.๑ ญตัตขิองนายเชนทร์ วพิฒัน์บวรวงศ์ และคณะ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัการตดิตัง้กล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามโครงการติดตั้งระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ�านวน ๑๒ ศูนย์ 

         ๑.๑.๒ ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณเพื่อ

พัฒนาระบบไหลเวียนน�้าในคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ต่อเนื่องกัน  

        ๑.๑.๓ ญัตตขิองนายไพฑรูย์ ขัมภรตัน์ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครเตรยีมความพร้อม การบรหิารจัดการน�า้  

ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณศูนย์ราชการ 

        ๑.๑.๔  ญตัตขิองนายไพฑรูย์ ขมัภรตัน์ เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครแก้ไขปัญหาการจราจรของศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ในภาพรวมทั้งระบบ 

         ๑.๑.๕  ญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครปรับเพิ่มค่าอาหารเช้าและอาหาร

กลางวันของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

        ๑.๑.๖  ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกรณี

ความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่อุทาหรณ์เขตประเวศในความขัดแย้งของผู้อ�านวยการเขตกับหัวหน้าฝ่ายโยธา 

  ๑.๒  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์  

วิธีการและเงื่อนไข การมอบให้เอกชนกระท�ากิจการเก่ียวกับที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ข้อสังเกต
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    ๑.๓  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานผลการหารือของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการด�าเนินการตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๑๑๙ วรรคสอง

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒. ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปิดเผยโดยวธิกีารยกมอืข้ึนพ้นศรีษะ ในการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัแรก (ครัง้ที ่๑)  

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๓. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๖) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๔.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการจัดบริการด้านขนส่งมวลชนให้แก่ผู้พิการและ 

ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป

๕.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบกรณีกองทัพบกขอถอนสภาพล�ารางสาธารณประโยชน์ในพื้นที ่

กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๖.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี โครงการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ท�าการ

ส�านักงานเขตคลองเตย ระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)

   • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๗.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิจัยในคน พ.ศ. .... 

    • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หน่ึง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวน ๑๕ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ

๘.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบ�ารุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา  

การดนตรี ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. ....

   • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หน่ึง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ  

จ�านวน ๑๕ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ

๙.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบล้อ ราง เรือ และการเช่ือมโยง  

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๐. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๒
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๑๑. ญัตติด้วยวาจาของนายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ เรื่อง การบริหารจัดการอาคารสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ 

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสภากรุงเทพมหานครทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • ที่ประชุมได้หารือเรื่องนี้เฉพาะสมาชิกสภาฯ และเห็นชอบมอบเลขานุการสภาฯ จัดท�าแผนการเคลื่อนย้าย 

ส�านักงานเลขานุการสภาฯ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณด�าเนินการต่อไป และดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมและ

ห้องท�างานที่อาคารสภากรุงเทพมหานครแห่งใหม่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้ ประธานได้ก�าหนดให้จัดการประชุม 

สภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยแรก (คร้ังท่ี ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  

โดยให้ใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง และจัดการ 

ประชุมสภาฯ ครั้งต่อ ๆ ไป จนกว่าจะปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ญัตติด้วยวาจาของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครใช้วิธีการออกเสียง 

ลงคะแนนเปิดเผยโดยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร      

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๒.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๕.  ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๙ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๖๐ วัน

๖.  ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและ 

จัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๔ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน

๗.  ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครออกประกาศหรือค�าสั่งก�าหนดพื้นที่ห้ามรถน�้าหนัก

เกินพิกัดเข้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๘.  คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (SMART CITY) ขอขยาย

เวลาในการศึกษา

  • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศกึษาออกไปอกี ๖๐ วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเม่ือวนัที ่๗ มกราคม 

๒๕๖๓
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สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๓) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการใช้ประโยชน์

อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ ดินแดง และอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ตามญัตติของสมาชิก 

สภากรุงเทพมหานคร (นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล)

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๓) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ 

๙ มกราคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๕.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๖.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการโยธาและผังเมือง

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๗. กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัด

มูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ จ�านวน ๑๖ คน โดยก�าหนดเวลา 

ในการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน

๘. ญัตติของนางสาวดวงพร รุจิเรข เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ที่มีจ�านวนนักเรียนต�่ากว่า ๑๐๐ คน

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๙.  ญัตติของนายภาส ภาสสัทธา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดก�าหนดมาตรการควบคุมการใช้น�้าในเทศกาล

สงกรานต์

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๑๐. ญัตติของนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละออง 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๑๑. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผูพ้กัในโรงแรมและภาษีอืน่ ทีพึ่งจดัเก็บตามกฎหมาย 

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๓
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สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๔) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตาม

ญตัตขิองนายภาส ภาสสทัธา เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครวางมาตรการควบคมุการใช้ป้ันจัน่ หอสงูหรอืเครนในการก่อสร้าง

อาคารให้มีความปลอดภัย

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๔.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๕.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน�้า

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๖.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๗.  รายงานผลงานของคณะกรรมการการสาธารณสุข

  • ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการฯ

๘.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปล่ียนการใช้อาคารบางชนดิ  

หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  

แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และ 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน 

๑๓ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ

๙.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ก่อนรับหลักการ จ�านวน ๑๖ คน โดยก�าหนดเวลาในการพิจารณา

ภายใน ๖๐ วัน

๑๐. กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๑๔๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท  

(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนบาทถ้วน)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๑๑. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

พ.ศ. ....

  • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน 

๒๐ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ
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๑๒. กรุงเทพมหานครขอถอนญัตติ เรื่อง กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการจ้าง

เหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตตินี้ และถือว่าคณะกรรมการวิสามัญฯ สิ้นสภาพ

๑๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาดังนี้

   ๑๓.๑  ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ

ศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร

   ๑๓.๒ ญัตติของพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุน 

หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  ญตัตขิองพลตร ีสทุธชิยั วงษ์บบุผา เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครเร่งรดัการใช้จ่ายเงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

๓.  ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค์ เรือ่ง ขอให้สภากรงุเทพมหานครตัง้คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทาง

เพือ่ก�าหนดมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัของกรงุเทพมหานคร (เล่ือนมาจากการประชมุเมือ่วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๘ คน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน ๙๐ วัน

๔.  กรุงเทพมหานครขอถอนร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การวิจัยในคน พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตตินี้ และถือว่าคณะกรรมการวิสามัญฯ สิ้นสภาพ

๕.  กรงุเทพมหานครขอความเห็นชอบก่อหนีผ้กูพนังบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมลูฝอยจากศนูย์ก�าจดั

มูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

  • ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้เสนอขอแก้ไขญตัต ิเป็น ขอให้สภากรุงเทพมหานครรบัทราบการด�าเนนิการ 

ก่อหน้ีผูกพันงบประมาณโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์ก�าจัดมูลฝอยหนองแขมและน�าไปฝังกลบอย่าง 

ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขญัตติและรับทราบการด�าเนินการ 

๖.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ส�านักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

  • ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง และมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน 

๑๔ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติภายใน ๓ วันท�าการ

๗.  ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการพัฒนาและการขับเคล่ือน

โครงการของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของรัฐบาล

  • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบตัง้กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัฯ เพิม่ จ�านวน ๒ คน ได้แก่ พลโท โชตภิณ จนัทร์อยู่  

และพลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล

๘.  เลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเลือก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็น ประธานสภากรุงเทพมหานคร
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สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๖) 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  เลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเลือก พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็น รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง

๓.  ขอให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาเลือกกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่

บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ แทนในต�าแหน่งที่ว่าง

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าว

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๗) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานการด�าเนินการติดตั้ง 

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED)) เพิ่มเติม

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๕) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  กระทูถ้ามสดของนายพรชัย เทพปัญญา เรือ่ง การใช้งบประมาณและแนวทางการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์เดก็

กรุงเทพมหานคร

  • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๔.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 

ในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ และได้มีมต ิ

เห็นชอบในวาระที่สามตามรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๕.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรอืเปล่ียนการใช้อาคารบางชนดิ 

หรือบางประเภท ภายในบริเวณฝั่งธนบุรีตรงข้ามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ในท้องท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด  

แขวงอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี และ 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ทีป่ระชมุได้พจิารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ และได้มมีตเิห็นชอบ 

ในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๖.  รายงานผลการพจิารณาของคณะกรรมการวสิามญัพจิารณาร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ก�าหนดบรเิวณ

ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ก่อนรับหลักการ และพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ก�าหนดบริเวณ
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ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตลาดกระบัง และ

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งได้เสนอความเห็นไว้เป็น ๓ 

แนวทาง แล้วมีมติเห็นชอบว่า สภาฯ ไม่มีอ�านาจในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากร่างข้อบัญญัติฉบับนี้สภาฯ 

ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว และกรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการตามกระบวนการของกฎหมายโดยเสนอคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารพิจารณา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติแล้ว 

๗.  ประธานสภาฯ ได้สั่งเลื่อนเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่ ๔.๔ และ ๔.๕ 

ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

  เรือ่งที ่๔.๔ รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผูพ้กัในโรงแรม

และภาษีอื่นที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย

  เร่ืองที่ ๔.๕ รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางป้องกันอัคคีภัยและการอพยพ 

หนีไฟในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประธานสภาฯ ได้สั่งปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ตั้งแต่ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และจะเปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ตั้งแต่วันท่ี 

๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑ - ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑)

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

  ๑.๑  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานการด�าเนินการกรณีกองทัพบกขอถอนสภาพล�าราง

สาธารณประโยชน์ในพื้นที่กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

  ๑.๒  ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครได้มหีนงัสอืรายงานผลการด�าเนนิการตามญตัตขิองนายชยาวธุ ศริยิทุธ์วฒันา 

และคณะ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๖) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางป้องกนัอคัคภียัและการอพยพหนไีฟในอาคารสงู 

และอาคารขนาดใหญ่พื้นที่กรุงเทพมหานคร (เลื่อนมาจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

๔.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไปพร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกต

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ  
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๕.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(แปดพันล้านบาทถ้วน) 

  • ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ประธานสภาฯ พิจารณาเห็นว่าสมาชิกฯ ได้อภิปรายกัน 

พอสมควรแล้ว จึงสั่งให้เลื่อนการประชุมและให้น�าญัตตินี้ซึ่งอยู่ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เสนอ เรื่องที่ ๕.๑ ไปพิจารณาต่อในการประชุมคราวต่อไป

๖.  ประธานสภาฯ ได้สั่งเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ เรื่องที่ ๖.๑ และ 

๖.๒ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้  

  ๕.๒ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

  ๖.๑  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ่นละอองในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา

  ๖.๒  คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาและการบรูณาการการใช้ทีด่นิและอาคารของส�านกัป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอขยายเวลาในการศึกษา

สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) เมือ่วนัพธุที ่๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ มเีรือ่งทีผ่่านการพจิารณาโดยสรปุดงันี้

๑.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อัตราค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. ....

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับ

๔.  กรงุเทพมหานครขอความเหน็ชอบให้ด�าเนนิโครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนประชาชืน่จากการประปานครหลวง

ถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข ๑๑)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เนื่องจากรายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาและน�าเสนอที่ประชุมสภาฯ ในคราวต่อไป 

๕.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง ส�านกังานสถานธนานบุาลกรงุเทพมหานคร พ.ศ. .... เพือ่พจิารณาในวาระ

ที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกต

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ      

๖.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(แปดพันล้านบาทถ้วน) (ค้างพิจารณาต่อเนื่องมาจากวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) ก่อนให้ความเห็นชอบ จ�านวน ๑๙ คน  

โดยก�าหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
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๗.  ร่างข้อบญัญติักรุงเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัที ่..)  

พ.ศ. .... (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓)

  • ประธานให้เลื่อนการพิจารณาญัตตินี้ออกไปก่อน เนื่องจากต้องรอขั้นตอนสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร

๘.  ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับเพื่อลดผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณา

๙.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุมฝุ ่นละอองในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ขอขยายเวลาในการศึกษา (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเม่ือวันที่ ๖  

มีนาคม ๒๕๖๓

๑๐. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการพฒันาและการบรูณาการการใช้ทีด่นิและอาคารของส�านกัป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ขอขยายเวลาในการศกึษา (เลือ่นมาจากวนัพธุที ่๘ เมษายน ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๑๔ 

มีนาคม ๒๕๖๓

๑๑.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ เกาะรัตนโกสินทร์ช้ันใน

และพื้นที่ต่อเนื่องกัน ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่ ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๒.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ก�าหนดให้ “สังคม 

ผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่ ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๓.  คณะกรรมการวสิามญัศกึษาการพฒันาและการขบัเคล่ือนโครงการของกรงุเทพมหานคร ตามนโยบายรฐับาล 

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๑๒ 

เมษายน ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๓) ประจ�าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  กระทูถ้ามสดของนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง แนวทางการใช้เงนิสะสมเพือ่ช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนในชมุชน

แออัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
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๓.  รายงานผลการศกึษาของคณะกรรมการวสิามญัศกึษาการจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากผู้พกัในโรงแรมและภาษอีืน่

ที่พึงจัดเก็บตามกฎหมาย

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป     

๔.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาการเดินทางด้วยระบบ ล้อ ราง เรือ 

และการเชื่อมโยง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป     

๕.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบ�ารุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจการส่งเสริมการกีฬา  

การดนตรี ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกต

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ

๖.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

  • ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๙ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญัตติ

ภายใน ๓ วันท�าการ

๗.  ญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมการรองรับเพื่อลดผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เลื่อนมาจากวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓)    

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๘.  ญัตติของพลต�ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา

แนวทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๒๔ คน โดยก�าหนดเวลาในการพิจารณา  

๑๘๐ วัน

๙.  ญัตติของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

  • ผู้เสนอญัตติขอถอนและที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอน

๑๐.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  

ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่ ๑๓ 

เมษายน ๒๕๖๓

๑๑.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร  

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๖๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดในวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓
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รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑ - ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓ 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) 

เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตาม

มาตรการควบคุมการใช้น�้าในเทศกาลสงกรานต์

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง เงนิสะสม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... เพือ่พจิารณาในวาระทีส่อง และวาระทีส่าม 

  • ทีป่ระชมุได้พจิารณาร่างข้อบญัญตัใินวาระทีส่องจากรายงานของคณะกรรมการวสิามญัฯ และมมีตเิหน็ชอบ

ในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

๔.  รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม

กรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) ก่อนให้ความเห็นชอบ และพิจารณาญัตติ 

เรื่อง กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพัน

ล้านบาทถ้วน)

  • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามญัฯ และเห็นชอบให้กรงุเทพมหานคร

จ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๓,๕๓๓,๗๓๗,๒๑๖ บาท (สามพันห้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่น

เจ็ดพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม

ตามที่สมาชิกขอสงวนความเห็นไว้เพ่ืออภิปรายในสภาฯ เพิ่มอีก ๑ รายการ คือ ปรับปรุงศูนย์ลานกีฬาชุมชนห้วยขวาง

เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จ�านวนเงิน ๑๐,๒๓๘,๐๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น ๓,๕๔๓,๙๗๕,๒๑๖ บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) 

๕.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถาน 

ประกอบการตามพระราชบญัญตัคิวบคมุโรคจากการประกอบอาชพีและโรคจากสิง่แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการลงนาม

ความร่วมมือ ๑๐ แนวทางฯ

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๖.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษารูปแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครตาม 

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๗.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของส�านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอขยายเวลาในการศึกษา  

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๓๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๑๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒
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สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒)

เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑. รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๕) ประจ�าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๖) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่  

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ�านวน ๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน)

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอขอถอนร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๓.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัที ่..)  

พ.ศ. .... จ�านวน ๓,๕๔๓,๙๗๕,๒๑๖ บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน)

  • ทีป่ระชุมมมีตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมการวสิามญัฯ จ�านวน ๓๑ คน โดยก�าหนดเวลาในการแปรญตัตภิายใน 

๗ วันท�าการ

๔.  กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะ

รัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ขอลาออก

  • ที่ประชุมมีมติตั้งนายสุรเดช อ�านวยสาร ผู้อ�านวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑ - ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) 

เมื่อวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

  ๑.๑  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจ�านวนไม่เกิน ๗๖,๔๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท โดยเสนอมาเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๓ ซึง่ได้สัง่ให้เลขานกุารสภาฯ จดัส่งร่างข้อบญัญตัฯิ ให้ท่านสมาชกิได้ศกึษาก่อนน�าเข้าพจิารณาในทีป่ระชมุสภาฯ แล้ว  

และได้สั่งบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  ๑.๒  สภากรุงเทพมหานครมีก�าหนดจัดการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการก�าหนด

แนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่  

๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 

๒.  รบัรองรายงานการประชุมสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๗) ประจ�าปีพุทธศกัราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง (ครั้งที่ ๘) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและควบคุม

ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป 
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๔.  ญตัตขิองนายพรชยั เทพปัญญา เรือ่ง ขอให้กรงุเทพมหานครพจิารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาด�าเนินการต่อไป 

๕.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร  

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด ในวันที่ ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๒) 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีกรรมการ

วิสามัญฯ ขอสงวนความเห็นไว้ ๑ รายการ ซึ่งท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ 

วิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สามเพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

เพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ตั้งเป็นรายจ่ายพิเศษจ�านวนไม่เกิน 

๒,๕๗๐,๐๖๑,๖๐๑ บาท โดยจ�าแนกให้หน่วยงาน ๒๓ หน่วยงาน

๓.  คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  

ขอขยายเวลาในการศึกษา

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนด เมื่อวันที่ ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการตรวจของ
คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ มีรายระเอียดดังนี้

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๓) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  กระทูถ้ามสดของนายพรชัย เทพปัญญา เรือ่ง การใช้ประโยชน์ในทีด่นิทีไ่ด้รบับรจิาคให้โรงเรยีนสถานพีรมแดน 

(รักษาศุขราษฎร์บ�ารุง) เขตบางบอน เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

  • พลต�ารวจเอก อัศวนิ ขวญัเมอืง ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร ได้มอบให้พลต�ารวจโท โสภณ พสิทุธิวงษ์ และ

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม
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๓.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก�าหนดวงเงนิ

งบประมาณรายจ่ายจ�านวนไม่เกิน ๗๖,๔๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท จ�าแนกดังนี้

  • งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๗๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  • งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๙๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท 

   มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในด้านต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวาง และยังมีสมาชิกสภาฯ  

แจ้งความประสงค์ที่จะอภิปรายหลายท่าน ประธานสภาฯ เห็นว่าได้มีการอภิปรายกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว 

จงึสัง่เล่ือนระเบยีบวาระนีไ้ปประชมุต่อในการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชุมสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปี 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๔) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ร่างข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยก�าหนดวงเงนิ

งบประมาณรายจ่ายจ�านวนไม่เกิน ๗๖,๔๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท จ�าแนกดังนี้

  ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๗๕,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๙๕๑,๗๖๔,๓๐๐ บาท

  • มีสมาชิกสภาฯ อภิปรายต่อจากวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนครบตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว

ที่ประชุมจึงมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ จ�านวน ๓๕ คน 

โดยก�าหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๐ วันท�าการ

๒.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม

กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และการพิจารณาสามวะระรวดเดียว

  • ทีป่ระชมุมมีตริบัหลกัการ และเหน็ชอบให้มกีารพจิารณาเป็นสามวาระรวดเดยีว ซึง่ทีป่ระชมุได้มกีารพจิารณา

ในวาระที่สองโดยมีมติให้แก้ไขเหตุผลและตัวร่างข้อบัญญัติฯ ในวรรคสอง และมีมติเห็นชอบในวาระที่สามเพื่อประกาศใช้

เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑ - ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๓   

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

  ๑.๑  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานการด�าเนินงานโครงการเช่าที่ดิน เพื่อเป็นที่ท�างาน

ส�านักงานเขตคลองเตย

  ๑.๒  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ

วิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม (ฉบับที่ ..) ....

  • ที่ประชุมรับทราบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่สาม (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๓.  ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณา 

ในวาระที่สองและวาระที่สาม

  • ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระที่สองจากรายงานของคณะกรรมการวิสามัญฯ 

และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต่อไปพร้อมทั้งมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกต

ตามที่คณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ

๔. ประธานสภาฯ ได้สั่งเลื่อนระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ๕.๑ และ ๕.๒ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้  

  ๕.๑  ขอความเห็นชอบด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี       

  ๕.๒  ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๒) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณา โดยสรุปดังนี้

๑.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  

(ครั้งที่ ๓) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  กระทู้ถามสดของนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เรื่อง การจัดหาอุปกรณ์รองรับการท�างานให้กับสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร 

  • พลต�ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต�ารวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากส�านักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๓.  ขอความเห็นชอบด�าเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปี (เลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน 

๒๕๖๓)

  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขอถอนญัตติเนื่องจากได้จัดสรรเงินงบกลางจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อด�าเนินการแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอน

๔.  ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ (เลื่อนมาจากวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓)

  • ที่ประชุมเห็นชอบมอบคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาโดยก�าหนดเวลาให้แล้ว

เสร็จภายใน ๗ วันและรายงานผลเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุเป็น

ระเบียบวาระเข้าสู่สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๕.  ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมเห็นชอบมอบคณะกรรมการสามัญประจ�าสภากรุงเทพมหานครพิจารณาโดยก�าหนดเวลาให้แล้ว

เสร็จภายใน ๗ วันและรายงานผลเสนอประธานสภากรุงเทพมหานครภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุเป็น

ระเบียบวาระเข้าสู่สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



38 • รายงานกิจการของสภากรุงเทพมหานคร ประจ�าปี ๒๕๖๓

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) 

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุสามญั สมยัทีส่าม (ครัง้ที ่๔) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ และรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง  

(ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

๒.  รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการสามัญประจ�าสภาพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเรื่อง ขอกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของ

กรุงเทพมหานคร ก่อนให้ความเห็นชอบ

  • ที่ประชุมรับทราบและเห็นด้วยกับข้อสังเกต

๓.  พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้เบิกจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๔.  พิจารณาญัตติ เรื่อง ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมป ี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๕.  กรงุเทพมหานครขอความเหน็ชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัที ่๒)  

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งรายการใหม่ ๕๐ ส�านักงานเขต และขอความเห็นชอบกันเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

  • ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครขอถอนเรื่องขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งรายการใหม่ ๕๐ ส�านักงานเขต 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนเรื่องขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งรายการใหม่ ๕๐ ส�านักงานเขต และพิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินเหลื่อมปี 

กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

๖.  กรุงเทพมหานครขอความเห็นชอบขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้เบิก 

เหลี่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพัน โครงการจัดหาเรือไฟฟ้า ๑๒ ล�า ของส�านักการจราจร

และขนส่ง จ�านวนเงิน ๙๐,๖๐๐,๐๐๐ บาท

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๔) 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้

๑.  เลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเลือกนายค�ารณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร

๒.  เลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • ที่ประชุมมีมติเลือกนายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หน่ึง และเลือก 

พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง
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รายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมัยประชุมสามญั สมยัท่ีสี ่(ครัง้ที ่๑ - ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑)
เมื่อวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑.  เรื่องที่ประธานสภาแจ้งต่อท่ีประชุมรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของกรุงเทพมหานครประจ�า

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๒ 
  • ที่ประชุมรับทราบ
๒.  รบัรองรายงานการประชมุสภากรงุเทพมหานคร สมยัประชมุวสิามญั สมยัทีส่อง (ครัง้ที ่๒) ประจ�าปีพทุธศกัราช 

๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  • ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและ

อาคารของส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการฯ เพื่อมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 

ด�าเนินการต่อไป
๔. ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. .... 
  • ฝ่ายบริหารได้ขอถอนร่างข้อบัญญัติฯ ไปพิจารณาใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
๕. ญัตติของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการ 

เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๖๔ 
  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๕ ท่าน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน 

๙๐ วัน
๖. ญตัตขิองนายพรเทพ ศริวินารงัสรรค์ เร่ือง ขอให้สภากรุงเทพมหานครต้ังคณะกรรมการวสิามญัศกึษาเพือ่แก้ไข

ปัญหาในการดูแลประชาชนจากกรณีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการสาธารณสุขและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จ�านวน ๑๖ ท่าน โดยก�าหนดเวลาในการศึกษาภายใน 
๑๘๐ วัน

๗. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อก�าหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร  
ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอกี ๙๐ วนันบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดเมือ่วนัที ่๗ ตลุาคม 
๒๕๖๓ 

๘. คณะกรรมการวิสามญัศึกษาข้อเทจ็จรงิ ข้อกฎหมาย เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายรฐับาลทีก่�าหนดให้ “สงัคมผูสู้งอาย”ุ  
เป็นวาระแห่งชาติ ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันท่ีครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาข้อเทจ็จรงิและข้อกฎหมายทีใ่ช้ในการบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กาะรัตนโกสนิทร์ชัน้ใน

และพื้นที่ต่อเนื่องกัน ขอขยายเวลาในการศึกษา 

  • ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเมื่อวันที่ ๔ 
กันยายน ๒๕๖๓ 
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๑๐ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดท�าผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ
ขยายเวลาในการศึกษา 

  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเม่ือวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) 
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาโดยสรุปดังนี้
๑. เรือ่งทีป่ระธานสภาแจ้งต่อทีป่ระชมุสภากรงุเทพมหานครจะจดัการสมัมนาแนวทางการพจิารณางบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ดินแดง 

  •  ที่ประชุมรับทราบ
๒. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
  •  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
๓. ญตัตขิองนายอคัรวฒัน์ เทพหสัดนิ ณ อยธุยา เรือ่ง ขอแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัการประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาร่วมกับญัตติที่ ๓.๒
๔. ญัตติของนายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และขอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว และมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบังคับ 

การประชุม  
๕. กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อขับเคล่ือนนโยบายที่

ก�าหนดให้ “สังคมผู้สูงอายุ” เป็นวาระแห่งชาติ ขอลาออก
  •  ทีป่ระชมุมมีตติัง้นางสาวสนุรีตัน์ เตชาภวิฒัน์พนัธุ ์ผูอ้�านวยการส�านกังานสวสัดกิารสงัคม ส�านกัพฒันาสงัคม
๖. ก�าหนดจ�านวนสมัยประชมุสามญั วนัเริม่สมัยประชมุสามญัแต่ละสมยั และก�าหนดวนัประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก�าหนดสมัยประชุมสามัญ จ�านวน ๔ สมัย ดังนี้
    สมัยแรก เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔
    สมัยที่สอง  เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
    สมัยที่สาม เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
    สมัยสี่ เริ่มวันที่ ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๗. คณะกรรมการวสิามญัศกึษาแนวทางการบรูณาการและการขบัเคล่ือนการปฏบิตัเิพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ

แก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอขยายเวลาในการศึกษา 
  •  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการศึกษาออกไปอีก ๙๐ วันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเม่ือวันที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๓


