รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 11 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
3. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
4. นางจุรี บุญมั่น
5. นายคม แสงบารุง
6. นางมรกฎ บัวแตง
7. นายสนธยา ทองดี
8. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
9. นายศราวุธ ธรรมแสง
10. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
11. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
12. นายคารณ เทียมเวหา
13. นางปารวีย์ หอยสังข์
14. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
15. นายศิริชัย ตระการฤทธา
16. นางกชกร เงินบารุง
17. นายประสาน หวังอุดมชัย
18. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
19. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
20. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
21. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
22. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
23. นางเกษร วีระกุล
24. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
25. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
26. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
27. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
28. นายวินัย ควรสนอง
29. นายบารุง จัดพ่วง
30. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
31. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
2. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
3. นายวุฒิชัย มะสี
4. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
5. นางสาวสายฝน ถนอมรอด

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม

(ติดราชการ)
(ไปราชการ)
(ติดราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 11 ประจาปี
นายกเทศมนตรี
พ.ศ.2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุม
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีรับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
- ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 144 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 43 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 19 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน 265 คน
รวมทั้งสิ้น 471 คน
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เรื่องที่สอง ขอรายงานผลการประชุม ตามที่ได้มอบหมายให้ผม และนายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์
เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี โดยวิทยากร
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินกองทุนยุติธรรม เงินช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และได้ให้คาแนะนา
ในการช่วยเหลือประชาชนในการตกลงกันทั้งสองฝ่าย หากกรณีที่ประชาชนไม่สามารถตกลงกันได้
ให้บันทึกข้อเท็จจริงและส่งไปยังสานักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อช่วยเหลือต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา สานักการศึกษา
ผู้อานวยการ
เทศบาลนครนนทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองวิชาการและแผนงาน และปฐมวัย เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเข้าสู่สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง”
ประจาปี 2560 ให้กับโรงเรียนนครนนท์วิทยา ทั้ง 6 แห่ง และศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก 11 แห่ง
เพื่อให้ส ถานศึกษาร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
เกิดคุณภาพกับผู้เรียน และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน
เปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษา พนักงานครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จานวน 285 คน ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 สานักงานแขวงท่าทราย
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา มัสยิดดารุ้ลอิสลาม
ชุมชนซอยทรายทอง จัดงานวันเมตตาดารุ้ลฯ ครั้งที่ 11 ซึ่งในงานนี้เทศบาลนครนนทบุรี
โดยศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทองและงานการแพทย์ฉุกเฉิน สานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ได้นาหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
เจาะเลือดคัดกรองภาวะน้าตาลในเลือดสูง และคัดกรองผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงให้กับ
ประชาชนที่มาร่วมงาน
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เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ชมรมพุทธรักษา หมู่ 1
ตาบลบางเขน จัดกิจกรรมทาบุญถวายภัตตาหารเพลและรดน้าผู้สูงอายุเนื่องในงานประเพณี
สงกรานต์ โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลร่วมงาน
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสาหรับบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภาคทฤษฎี ให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี รุ่นที่ 2 จานวน 200 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3
สานักงานแขวงท่าทราย
เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
และมอบอุปกรณ์กาจัดมูลฝอยอินทรีย์ให้แก่ผู้แทนชุมชน จานวน 10 ชุมชน ซึ่งกิจกรรม
จัดขึ้นภายใต้หลักการ 3R คือ Reduce Reuse Recycle เพื่อปลูกจิตสานึกสร้างความตระหนัก
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน เช่น สอยดาวแลกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์
การกาจัดมูลฝอยอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือน ประชาสัมพันธ์โครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ และกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น ณ บริเวณหน้าสานักงาน
แขวงท่าทราย
และเวลา 10.00-12.00 นาฬิกา นางจุรี บุญมั่น รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ต้อนรับคณะนักวิจัย ซึ่งเป็นนักวิชาการ
ด้านสังคมวิทยาของ Utsunomiya University (อุสึโนะมิยะ) และ Fukushima University
(ฟุกุชิมะ) ประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาวิจัยเรื่อง"บทบาทขององค์กรชุมชนกับการจัดการบริหาร
ชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล(เทศบาลนครนนทบุรี
และเทศบาลนครปากเกร็ด) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการชุมชนคลองสวยน้าใส ประจาปี 2560
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 60 ชุมชน และมอบ
เรือพลาสติก ให้แก่ชุมชน จานวน 10 ชุมชน โดยการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินการประกวดชุมชนคลองสวยน้าใสให้เหมาะสมกับการดูแลรักษา
ในแต่ละชุมชน ที่มีความแตกต่างทั้งด้านกายภาพของคลองและขนาดพื้นที่ และเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพคูคลอง ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพน้าในคูคลองอย่างเหมาะสม
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และเวลา 09.30 นาฬิกา องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นาคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตาบลดอยหล่อ และสมาชิกโรงเรียนสุขใจผู้สูงวัยดอยหล่อ
จานวน 90 คน ศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล ประกอบไปด้วย ชมรมผู้สูงอายุพุทธรักษา
ประชาชื่น ตาบลบางเขน ชมรมผู้สูงอายุชุมชนซอยสหกรณ์ ชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อน
วารุณประภา ตาบลบางกระสอ และชมรมผู้สูงอายุชุมชนเรวดีโซน 3 ตาบลตลาดขวัญ
โดยมี ประธานชมรม และสมาชิกชมรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ให้การต้อนรับ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอนในท่อระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ซอยจุฬาเกษม 18
ซอยติวานนท์ 4 แยก 2 ซอยติวานนท์ 50/1 ซอยทานสัมฤทธิ์ 20 ซอยงามวงศ์วาน 22 แยก 4
ซอยวัดกาแพง และถนนสามัคคี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
ผู้อานวยการ
สานักการศึกษา

เรื่องแรก สานักการศึกษา กาหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน
ที่จบการศึกษาระดับอนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม
2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 เวลา 09.00 นาฬิกา
ขอเชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
เรื่องที่สอง สานักการศึกษา จัดอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัดอุทัยธานี
และจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2560 ขอเชิญคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ

มติที่ประชุม
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ
เรื่องแรก สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กาหนดจัดโครงการพี่ช่วยน้อง
ชาวท้องถิ่น โดยจะมีพิธีมอบรถยนต์ที่ใช้แล้วให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับ
การสนับสนุน ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่สอง สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กาหนดจัดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ลานอเนกประสงค์
หน้าตลาดสดประชานิเวศน์ 3 ขอเชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
รับทราบ
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นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กาหนดจัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
ผู้อานวยการ
ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ อาคาร 2 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ชุมชนในเขตเทศบาลจานวน 93 ชุมชน ผู้ประกอบการ
คอนโดมิเนียม หอพัก จานวน 180 แห่ง โรงเรียน วัด สถานศึกษา หน่วยงานราชการ
จานวน 100 แห่ง สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร จานวน 100 แห่ง
ขอเชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ขอเชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
ผู้อานวยการ
พิธีปลงผมนาคสามเณร วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.09 นาฬิกา ณ วัดแคนอก
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ เวลา 18.00 นาฬิกา พิธีเทศน์สอนนาคสามเณร และโครงการประกวดดนตรี ณ บริเวณ
ริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา พิธีเปิด
โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา
สามเณรจานวน 80 รูป ที่เข้าร่วมโครงการออกเดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง
ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และซอยเรวดี ช่วงเย็นจัดเลี้ยงรับรองนักกีฬา
ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สาหรับผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชุมพร ระนองเกมส์
เมื่อวันที่ 19 - 27 มีนาคม 2560 ที่จังหวัดชุมพร นักกีฬาสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น วอลเล่ย์บอลชายหาด เปตอง เรือพาย กรีฑา มวย เซปักตะกร้อ
ได้รางวัลจากการแข่งขันเปตองหญิงเดี่ยว 1 เหรียญทอง วอลเล่ย์บอลหญิง 1 เหรียญเงิน
เรือพาย 1 เหรียญทองแดง กรีฑาชาย 400 เมตร 1 เหรียญทองแดง ทุ่มน้าหนักชาย
1 เหรียญทองแดง ส่วนกีฬาวอลเล่ย์บอลสโมสรไทยแลนด์ลีก สโมสร BB นครนนท์ได้ลาดับที่ 4
ส่วนการแข่งขันซุปเปอร์ลีก เมื่อวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2560 แข่งขันที่เดอะมอลล์บางกะปิ
ได้ลาดับ 3 ครองร่วมกับโคราช
มติที่ประชุม
นายสนธยา ทองดี
ผู้อานวยการ
สานักการคลัง
มติที่ประชุม
จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
ผู้อานวยการ
กองทะเบียนราษฎรฯ

รับทราบ
สานักการคลังขอสรุปยอดรายรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 มีนาคม 2560 รวมจานวนทั้งสิ้น 182,112 บาท
รับทราบ
กองทะเบียนราษฎรฯ ขอรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เลขหมายประจาบ้าน ปัจจุบันพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ ถนนงามวงศ์วานฝั่งซ้ายตั้งแต่ซอย 23 ถึงสี่แยกพงษ์เพชร ฝั่งขวาตั้งแต่สี่แยกแคราย
ถึงสี่แยกพงษ์เพชร และถนนประชาชื่น ปัญหาอุปสรรคของพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ คือ
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เรื่องการกาหนดซอย เช่น บริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ลงามวงศ์วานจะเป็น
ซอยซับซ้อนทาให้เกิดปัญหาในการกาหนดซอย ในส่วนนี้จะได้เชิญคณะกรรมการชุมชน
เพื่อหารือในเรื่องดังกล่าว
มติที่ประชุม
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

รับทราบ
ขอรายงานผลการประชุมร่วมกับจังหวัดนนทบุรี เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ทางราชการ กรมธนารักษ์ชี้แจงว่ามีที่ดินจานวน 1 แปลงที่เข้าหลักเกณฑ์ แต่ที่ดินดังกล่าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้จัดทาเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพสาหรับผู้ยากไร้ให้กับผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
หรือผู้ไม่มีอาชีพ ผมได้เสนอว่าเทศบาลนครนนทบุรีได้ร่วมประชุมที่กระทรวงมหาดไทย 2 ครั้ง
ปัญหาผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้เทศบาลนครนนทบุรีดาเนินการ
เนื่องจากชุมชนบริเวณริมคลองวัดบัวขวัญ ริมคลองส่วย ได้ร้องเรียนกับกระทรวงมหาดไทย
จึงมีมติไม่ให้รื้อถอนบ้านเรือนของผู้ที่อยู่อาศัยก่อนปี 2515 ผมได้เสนอว่าเทศบาลนครนนทบุรี
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาพื้นที่ หากกรมธนารักษ์มีพื้นที่เทศบาลฯ จะได้นามาใช้ประโยชน์ต่อไป
ส่วนตึกอาคารพาณิชย์ที่ต้องต่อสัญญา สานักการช่างได้สารวจในเบื้องต้นแล้วมีจานวน 2 หลัง
ที่เสาและผนังแตกร้าว ซึ่งจุดนี้ดูแล้วสามารถซ่อมแซมได้ ช่างได้ทาหนังสือออกคาสั่ง
ให้จัดหาวิศวกรซ่อมแซม และรับรองแสดงวิธีแก้ไขให้เร่งซ่อมภายใน 30 วัน อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดทาแบบแปลนเพื่อตกแต่งภายใน

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
รองปลัดเทศบาล
นายสนธยา ทองดี
ผู้อานวยการ
สานักการคลัง

อาคารพาณิชย์ 2 ห้องจะขออนุญาตใช้เป็นศูนย์สาธารณสุขฯ ชั่วคราว

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สานักการคลังได้ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์
ในทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องนี้ และในวันนี้เวลา 14.00 นาฬิกา ได้เชิญทั้ง 6 รายหารือร่วมกัน
และอนุญาตให้ต่อสัญญา 1 ปี คณะกรรมการมีมติให้หารือกันว่าจะดาเนินการอย่างไร
เนื่องจากอาคารหลังนั้นมีอายุกว่า 31 ปีแล้ว เทศบาลจะเข้าไปดาเนินการปรับปรุง เพื่อรักษา
สภาพตึกให้อยู่ 70-80% หากว่าเกิดรอยร้าวแตก ในปีหน้าเทศบาลฯ อาจจะดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ หากมีการปรับปรุงแล้วจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

นายสมนึก ธนเดชากุล
หากไม่ต่อสัญญาต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบก่อน เพราะหากผู้เช่าซ่อมแซมอาคารแล้ว
นายกเทศมนตรี
ไม่ต่อสัญญาเช่าก็จะเกิดปัญหา ส่วนตึก 2 ห้องหากไม่ต่อสัญญาเช่า จะทาเป็นศูนย์สาธารณสุขฯ
ประธาน
หรือสถานธนานุบาล เพราะสถานที่เดิมคับแคบ บริเวณนี้มีขนาดใหญ่กว่า มีทั้งหมด 4 ชั้น
8 ห้อง ส่วนนี้เทศบาลฯตกลงต่อสัญญาให้อีก 1 ปี แต่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบว่าปีหน้าจะพิจารณา
เรื่องการต่อสัญญาอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายสมนึก ธนเดชากุล
ผมได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการรับคาร้องของฝ่ายรักษาความสงบฯ
นายกเทศมนตรี
ว่าส่งคาร้องมาเป็นเวลา 1 เดือน แต่ไม่ดาเนินการใดๆ มอบหัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ
ประธาน
ดาเนินการ ส่วนเรื่องการจาหน่ายอาหารปลาบริเวณอุทยานมกุฏรมยสราญ เดิมมี 3 ราย
เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่ให้จาหน่าย แต่มีรายใหม่เข้ามาจาหน่ายแทน กรณีเช่นนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง
ขอให้ตรวจสอบด้วย
นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
ขออนุญาตชี้แจง เรื่องคาร้องที่ไม่ได้ดาเนินการ เป็นคาร้องที่ตลาดท่าน้านนทบุรี
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ ร้องเรียนว่าให้ยกเลิกการขายทั้งหมดตลอดแนว สาหรับเรื่องนี้จะเร่งดาเนินการแก้ไขและ
รายงานให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

เรื่องการปรับปรุงศาลากลางหลังเก่าเป็นโครงการตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการออกแบบและหาผู้รับจ้าง งบประมาณ 25 ล้าน ซึ่งเป็นงบประมาณ
ของเทศบาล เดิมผมและสานักการคลังเป็นคนดูแล เรื่องส่งไปที่ฝ่ายกฎหมายว่าอานาจหน้าที่
เทศบาลมีอานาจหน้าที่หรือไม่ ฝ่ายกฎหมายได้ทาหนังสือถึงจังหวัด แต่จังหวัดยังไม่ได้แจ้ง
กลับมายังเทศบาลฯ ส่วนนี้ไม่ได้เป็นที่ดินของเทศบาลฯ และยังไม่ได้ส่งมอบให้เทศบาลฯ
ถ้าเทศบาลฯ ดาเนินการจะทาให้เกิดปัญหา จะประสานงานให้ฝ่ายนิติการเร่งรัดเรื่องนี้อีกครั้ง

นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
ผู้อานวยการ
สานักการศึกษา

ได้จัดทาหนังสือผ่านนิติกรแล้ว นิติกรสรุปว่าไม่ใช่อานาจหน้าที่ของเทศบาล
พิพิธภัณฑ์เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ ได้ส่งเรื่องไปจังหวัดแต่ยัง
ไม่แจ้งกลับมายังเทศบาลฯ ได้ไปประชุมเรื่องอาคารโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
บริเวณวัดนครอินทร์ เนื่องจากผู้รับจ้างมีปัญหาขอถอนเงินที่ตนเองเซ็นสัญญาไว้
ประการที่ 1 แจ้งว่าเทศบาลฯมอบพื้นที่ไม่ได้ เนื่องจากเทศบาลฯ ได้ถมที่ดินและ
ได้เชิญฝ่ายพัสดุร่วมหารือ ฝ่ายพัสดุดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว และทาหนังสือ
ให้มาลงนาม 2 ครั้งผู้รับจ้างไม่มาลงนาม แจ้งครั้งที่ 3 ถ้าไม่มาถือว่าทิ้งงาน และจะต้อง
สอบราคาใหม่ โดยบริษัท แบงคอคเบส์ทบาย จากัด เป็นผู้ประมูลงาน โรงเรียนกีฬา
นครนนท์วิทยา 6 และได้มีหนังสือมาขอถอนสัญญา ซึ่งในหนังสือแจ้งว่าเทศบาล
ไม่สามารถดาเนินการได้ ประการแรก บริษัทได้มีการต่อหนังสือประกันซองไว้ 2 ครั้ง
แสดงว่าบริษัทมีเจตนาที่จะทาสัญญากับเทศบาลฯ พอลงนามแล้ว เราได้ดาเนินการ
ตามระเบียบดาเนินการถมที่ดินและได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ไม่มีใครมาลงนาม ส่วนเรื่อง
พิพิธภัณฑ์เมื่อส่งเรื่องไปยังฝ่ายพัสดุ และฝ่ายพัสดุจะให้นิติกรตรวจสอบ

นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
ผมขอชี้แจง เรื่องพิพิธภัณฑ์ใน TOR ระบุไว้ว่าศูนย์การเรียนรู้แต่ต้องแยกเป็น
ผู้อานวยการ
2 ประเด็น 1. พื้นที่เป็นของธนารักษ์ 2.ตัวอาคารเป็นของกระทรวงมหาดไทย เทศบาลฯ
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง จึงไม่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ กระทรวงมหาดไทยต้องมอบให้เทศบาลฯ จึงจะ
เข้าไปปรับปรุงได้ ในวันที่ประชุมคณะกรรมการ TOR นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
รองปลัดเทศบาล เป็นประธานและผมได้เข้าร่วมประชุม เรื่องตัวอาคาร โดยนายชลธี ยังตรง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตกลงว่าจะเร่งดาเนินการให้รวมทั้งหัวหน้าสานักงานจังหวัด
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แต่ไม่มีการแจ้งผลให้เทศบาลฯ ทราบ ส่วนโครงการ เรื่อง TOR ที่รองปลัดเทศบาลกล่าว
ยังดาเนินการไม่ได้ เพราะเทศบาลฯ ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร หากดาเนินการการจัดซื้อ
จัดจ้างก็จะเกิดปัญหา
นายสมนึก ธนเดชากุล
ส่วนนี้ยังไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง แต่ต้องจัดทาหนังสือถึงจังหวัดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
นายกเทศมนตรี
ทีเ่ ทศบาลฯดาเนินการไม่ได้ เพื่อให้จังหวัดทราบถึงปัญหาในส่วนนี้
ประธาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

