รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
3. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
4. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
5. นายวุฒิชัย มะสี
6. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
7. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
8. นางจุรี บุญมั่น
9. นายคม แสงบารุง
10. นางมรกฎ บัวแตง
11. นายสนธยา ทองดี
12. นายศราวุธ ธรรมแสง
13. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
14. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
15. นายคารณ เทียมเวหา
16. นางปารวีย์ หอยสังข์
17. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
18. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
19. นายศิริชัย ตระการฤทธา
20. นางกชกร เงินบารุง
21. นายประสาน หวังอุดมชัย
22. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
23. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
24. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
25. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
26. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
27. นายไกร แสงอ่วม
28. นางเกษร วีระกุล
29. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
30. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
31. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
32. นางศศิธร แกล้วทนง
33. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
34. นายกวี ศิริชาติวาปี
35. นายวินัย ควรสนอง

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายการระบายน้า
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
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36. นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ
37. นายสมหมาย บุบผามาโล
38. นายถาวร เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
39. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
40. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก.หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการศึกษา

(ติดราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 1 ประจาปี
พ.ศ.2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
- ครั้งที่ 48/2559 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 10,166 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย
จานวน 1,599 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน 711 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี
จานวน 16,202 คน
รวมทั้งสิ้น 28,678 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2559 เทศบาลนครนนทบุรีได้ดาเนินการจัด
ผู้อานวยการ
โครงการพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีม หลักสูตร “การฝึกอบรมสัมพันธภาพที่ดีในการทางาน
กองวิชาการและแผนงาน เป็นทีม และการศึกษาดูงานการท่องเที่ยววิถีไทยและโครงการในพระราชดาริฯ” เทศบาล
นครนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย โดยนาเจ้าหน้าที่
ของกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ไปเรียนรู้ศึกษาดูงานการท่องเที่ยววิถีไทย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอันจะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ และเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมของการทางานเป็นทีม เข้าใจถึงคุณธรรมที่จะนาไปสู่กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน ตอบสนองการทางาน พัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากร
ทาให้รู้จักเข้าใจกัน การติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งมีพฤติกรรมบริการที่ดี
ทาให้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
ได้จัดพิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กับ นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี กล่าวอวยพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบของ
ที่ระลึก และของรางวัลให้แก่พนักงานเทศบาล ณ ลานหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 - 12.00 นาฬิกา
ชุมชนศิริโชติ-สวัสดิ์กิจ ชุมชนธนสมบูรณ์ หมู่บ้านซอยสง่า ชุมชนไทยานนท์ 16/1-2
ชุมชนบ้านดอน ชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนจาริพิบูลย์ และชุมชนพรหมนิมิตร จัดกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ซึ่งมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายภัตตาหารเช้าและเพลแด่พระสงฆ์ โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี
นครนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธนพงศ์ ธนเดชากุล นายวรวุฒิ ศรีนนท์
นายประสิทธิ์พงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี พันจ่าอากาศเอกพายัพ บุญคง
รองประธานสภาเทศบาล นายสมัชญ์ จรเสมอ นายส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์
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นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร นายสุรชาติ กันนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล
นายประวี่ แสงแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิทัศน์ ศรีนนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
และเวลา 22.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรีจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันสวดมนต์
รับปีใหม่และจุดเทียน (แสงเทียนแห่งสยาม) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายพระพรชัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ตลอดจนเสริมสิริมงคลแก่ประเทศไทยให้มีความสุขตลอดปี และประพรมน้าพระพุทธมนต์
เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรม
ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 99 รูป เนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ได้กล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ ประจาปี 2560
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พ่อค้า
และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมดังกล่าว และมีการแสดงพระธรรมเทศนา
เพื่อความเป็นสิริมงคลจากพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
และเวลา 07.00 -11.00 นาฬิกา ชุมชนวัดนครอินทร์ ชุมชนไทยานนท์-รณสิทธิ์พิชัย
ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 2 เหนือ ชุมชนขุนเลิศดาริห์การ และซอยไพลิน นนทบุรี 12
จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี นายประสิทธิ์พงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรี นายมนัส ทรัพย์วิเชียร นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ น.ส.ศศิวิมล ทองโอฬาร
สมาชิกสภาเทศบาล นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ นายนิทัศน์ ศรีนนท์ นายนิยม ประสงค์ชัยกุล อดีตสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมงาน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการขุดลอก
ท่อระบายน้าบริเวณซอยสามัคคี 48 และสูบบ่อบาบัดบริเวณซอยเทพพนม เพื่อให้การระบายน้า
เป็นไปได้อย่างสะดวก
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นางปารวีย์ หอยสังข์
ในวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้อานวยการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมการจัดงานไหว้พระ 9 วัด
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 สาหรับเรื่องยานพาหนะ
อยู่ระหว่างการประสานงานกับผู้ประกอบกิจการเรือหางยาวและเรือด่วนเจ้าพระยา
ผู้ประกอบการเรือเอกชนได้แจ้งว่าสามารถจัดเรือขนาด 40 ที่นั่ง ได้จานวน 10 ลา
โดยคิดค่าใช้จ่ายวันละ 15,000 บาทต่อเรือ 1 ลา จึงได้แจ้งผู้ประกอบการเรือเอกชนว่า
ขอหารือผู้บริหารก่อน สาหรับเรื่องวัดที่กาหนดขึ้นใหม่ได้ไปดูสถานที่ทั้ง 3 วัด แห่งแรก
ศาลหลักเมือง (เดิม) มีการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่มีปัญหาคือเรื่องท่าเรือ
สาหรับรับผู้โดยสารขนาด 3×5 เมตร สูงเหนือพื้นน้า 150 เซนติเมตร แต่เป็นท่าเรือลอย
ไม่มีหลักยึดต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้น-ลง ส่วนท่าเรือของวัดโตนดและวัดบางระโหง
มีความสูงน้อยกว่าเรือด่วนต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้น-ลง ขอความอนุเคราะห์
สานักการช่างจัดหาไม้วางพาดบริเวณท่าเรือให้ประชาชนขึ้น-ลง การจัดประชาชนขึ้น-ลง
ท่าเรือศาลหลักเมือง (เดิม) จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที การไหว้พระใช้เวลา 5 นาที
เกรงว่าจะไม่ทัน หากเปลี่ยนเป็นใช้เรือด่วนเจ้าพระยาจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเท่ากับ
จุดอื่นๆ เรื่องประวัติของวัดต่าง ๆ ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว สาหรับวัดบางระโหงเจ้าอาวาส
จะนาประวัติมาให้ในที่ประชุม และได้รับการประสานงานจากบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
ร่วมสนับสนุนเรือ จานวน 3 ลา แต่จะขอนาเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจานวน 2 ลา
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ในส่วนนี้ต้องคานวณค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณเท่าใด และเชิญเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ส่วนบริเวณท่าเรือขึ้น-ลงให้ดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน มอบสานักการช่างดาเนินการจัดหาไม้วางพาดบริเวณท่าเรือ
ให้ประชาชนขึ้น – ลง มอบกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ จัดทาประวัติของแต่ละวัดให้กับหัวหน้า
ส่วนราชการ กรณีมีประชาชนสอบถามจะได้ชี้แจงให้ทราบ และประสานเทศบาลตาบลไทรม้า
ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 2 ฝั่งคลอง มอบกองวิชาการและแผนงานจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ปิดบริเวณวัดที่ร่วมโครงการให้ประชาชนทราบว่าเทศบาลฯ จะมีการจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด
และจะได้หารือในเรื่องนี้อีกครั้ง

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ได้ประสานงานกับผู้จัดการเรือด่วนในการย้ายสายไฟฟ้า หากย้ายได้ก็จะสามารถ
รักษาราชการแทน
นาเรือเข้าไปได้ ในส่วนนี้จะได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อดาเนินการ
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา ดาเนินการ
ประสานเรื่องเรือและประวัติของวัดที่ร่วมโครงการ มอบสานักการช่างดาเนินการ
เรื่องการปรับปรุงบริเวณท่าเรือ มอบกองวิชาการและแผนงานดาเนินการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
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นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

