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คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

สรุปผลงานของคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ 
ประธานกรรมการ

นายสมบูรณ์ ม่วงกล�่า
รองประธานกรรมการ

นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล
กรรมการ
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คณะส�านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทาง

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
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คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓
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การประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
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การสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทาง

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
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คณะองค์การบริหารส่วนต�าบลละงู จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
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สรุปผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สภากรุงเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับในคราว

ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๔) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม 

๒๕๕๙ ประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�านวน ๕ คน ดังนี้

๑. พลโท โชติภณ  จันทร์อยู่    ประธานกรรมการ      

๒. นายสมบูรณ์  ม่วงกล�่า รองประธานกรรมการ  

๓. นายอัครวัฒน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   กรรมการ 

๔. พลต�ารวจโท พลบูรณ์ ช�านาญกูล กรรมการ

๕. นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นางพัชรี   ภุมราเศวต นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ 

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒. นางสาวมณีรัตน์ ศรีก�าเหนิด นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

         กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ 

         ส�านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการฯ ได้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ท�าหน้าทีพ่จิารณาศึกษางานด้านกจิการสภากรงุเทพมหานคร จ�านวน 

๑ คณะ คือ คณะอนุกรรมการเพื่อกิจการของสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ

ผลการด�าเนินงาน
๑. การต้อนรับหน่วยงานที่เดินทางมาศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร 

๑.๑ คณะส�านักงานเทศบาลนครนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

คณะส�านักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จ�านวน ๔๙  คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่  

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง  

การบริหารจัดการงานกิจการสภากรุงเทพมหานครและจรรยาบรรณ
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๑.๒ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ�านวน ๗๔ คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร  

ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับและบรรยาย

สรุปในหัวข้อการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อม พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง  

พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อการบริหารราชการ 

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

๑.๓ คณะองค์การบริการส่วนต�าบลละงู จังหวัดสตูล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร

คณะองค์การบรกิารส่วนต�าบลละง ูจงัหวดัสตลู จ�านวน ๓๕ คน เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูานสภากรงุเทพมหานคร 

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อม พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่  

สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรบั รวมทัง้วทิยากรจากส�านกัการคลงับรรยายสรปุ เรือ่ง การจดัท�างบประมาณรายรบั 

ของกรุงเทพมหานคร และวทิยากรจากส�านกังบประมาณกรงุเทพมหานครบรรยายสรปุ เรือ่ง การบรหิารจดัการงบประมาณ

๒. การจัดกิจกรรมส�าคัญของสภากรุงเทพมหานคร

๒.๑ การจัดสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

กรงุเทพมหานคร เรือ่ง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวนัที ่๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

ณ โรงแรมดุสิตธานี อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วยหัวข้อการสัมมนาฯ ดังนี้   

• ภาพรวมของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวโน้มแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕

• ประมาณการรายรับประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

• การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๗ ด้าน รวมท้ังสรุปการด�าเนินการต่อ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

• การสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมก�าหนดแนวทางการพิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๒ การจัดสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการก�าหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาการกรุงเทพมหานคร ๒ ประกอบด้วยหัวข้อการสัมมนาฯ ดังนี้ 

• นโยบายในการจัดท�างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

• แผนพัฒนากรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี เพื่อน�ามาพิจารณาจัดท�างบประมาณฯ  

• ประมาณการรายรับตามกฎหมายฯ

• ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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๓. การเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีบทบัญญัติบางประการเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ

การด�าเนนิงานของสภากรงุเทพมหานคร เพือ่ให้สภากรงุเทพมหานครสามารถด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสิทธภิาพและเป็นไป

ด้วยความเรยีบร้อย กรรมการในคณะกรรมการฯ จงึได้เสนอญตัตขิอแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัการประชมุสภากรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ ๒) ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓  

เมือ่วนัพุธที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๖๓ และทีป่ระชมุสภากรงุเทพมหานครลงมติเหน็ชอบในญตัตดิงักล่าว โดยข้อบงัคับการประชมุ 

สภากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. การติดตามการด�าเนินโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร 

การติดตามการด�าเนินโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานครผ่านส่ือต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร 

กิจกรรม และผลการด�าเนินงานของสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภากรุงเทพมหานคร 

ให้กับประชาชน โดยเน้นให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภากรุงเทพมหานครได้ด้วยตนเองจากหน้า

เว็บไซต์สภากรุงเทพมหานคร www.bmc.go.th ซึ่งมีหน้าเว็บไซต์ ดังนี้

๑. หน้าสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

  • ประวัติความเป็นมา 

  • โครงสร้างสภา 

  • อ�านาจหน้าที่ 

  • เยี่ยมชมสภา กทม.

  • ท�าเนียบสมาชิกสภา กทม.

  • สารจากประธานสภา กทม.

๒.  หน้าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

  • ประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • รองประธานสภากรุงเทพมหานคร

  • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

  • คณะกรรมการประจ�าสภากรุงเทพมหานคร

๓.  หน้าภารกิจหลัก ประกอบด้วย

  • การประชุมสภา กทม. 

  • คณะกรรมการสามัญประจ�าสภา กทม.

  • คณะกรรมการวิสามัญ

  • ญัตติและกระทู้
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  • ภารกิจด้านต่างประเทศและสภาบ้านพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร

๔. หน้าศูนย์ข้อมูล ประกอบด้วย           

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • เอกสารเผยแพร่

๕. หน้าข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสภา กทม.
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วันสภากรุงเทพมหานคร

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี

บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานคร ครบ ๔๗ ปี โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร 

รองประธานสภากรงุเทพมหานคร คนท่ีหนึง่ พล.อ.โกญจนาท จณุณะภาต รองประธานสภากรงุเทพมหานคร คนทีส่อง 

สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พสิทุธวิงษ์ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร นายศกัด์ิชยั บุญมา รองผูว่้า 

ราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานพระอินทร์ 

ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
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สภากรงุเทพมหานครได้เล็งเหน็ถงึความส�าคญัของการร่วมมอืกบัองค์กรปกครองท้องถิน่ในต่างประเทศ และได้ร่วมลงนามเป็นสภาบ้านพี ่
เมืองน้องกบัสภาเมอืงต่างประเทศ เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างกนัในลกัษณะทวิภาค ีปัจจบุนัสภากรงุเทพมหานครมสีภาบ้านพี่ 
เมืองน้อง จ�านวน ๑๗ เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง นครคุนหมิง เมืองแต้จิ๋ว เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เทศบาลนครฉงชิ่ง เทศบาลเมืองหางโจว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เทศบาลเมืองโซเลฟทีโอ เทศบาลเมืองรากุนดา เทศบาลเมืองเออสเตอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน กรุงโซล 
มหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย จังหวัดฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
เทศบาลเมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี เทศบาลเมืองเชอร์ดาล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

สภาบ้านพี่เมืองน้องของสภากรุงเทพมหานคร

การจัดแสดงของที่ระลึกของสภาบ้านพี่เมืองน้อง
สภากรุงเทพมหานครได้จัดท�าทะเบียนของที่ระลึกที่ได้รับจากสภาเมืองต่างประเทศ 
และน�ามาจัดแสดงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้มอบ ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๓ อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง 

เมืองฟูกูโอกะได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
บริษัท Daito Trust Construction ได้ท�าการส�ารวจทั่วประเทศเป็นครั้งแรก ในหัวข้อ “เมืองที่ผู้คนต้องการอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น”  
โดยเมืองฟูกูโอกะ ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับความนิยม 
เป็นอนัดบัทีห่นึง่ เมอืงนีไ้ด้รับคะแนนสงูในเรือ่งความกะทัดรดั น่าอยู่ และมสิีนค้าราคาสมเหตสุมผลมากกว่าเมอืงใหญ่อืน่ ๆ  ในขณะเดยีวกนั 
เมืองโยโกฮามะและเมืองนาฮะอยู่ในอันดับที่สองและสามตามล�าดับ

ประธานสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้แสดงความยินดีในการด�ารง
ต�าแหน่งของประธานสภากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน
Mr.Jiang Zhuoqing ประธานสภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจนี มหีนงัสอืลงวนัที ่๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ขอแสดงความยนิดกีบันายค�ารณ  
โกมลศุภกิจ ในการขึ้นด�ารงต�าแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ ๒๒ ทั้งนี้  
สภาประชาชนเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์
สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึง
ปัจจุบันเป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องกันมายาวนานถึง ๒๒ ปี


