รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 18 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
3. นายวุฒิชัย มะสี
4. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
5. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
6. นายคม แสงบารุง
7. นางมรกฎ บัวแตง
8. นายสนธยา ทองดี
9. นายศราวุธ ธรรมแสง
10. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
11. นายคารณ เทียมเวหา
12. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
13. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
14. นายศิริชัย ตระการฤทธา
15. นางกชกร เงินบารุง
16. นายประสาน หวังอุดมชัย
17. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
18. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
19. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
20. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
21. นายไกร แสงอ่วม
22. นางเกษร วีระกุล
23. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
24. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
25. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
26. นางชนกานต์ แกล้วกล้า
27. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
28. นายวินัย ควรสนอง
29. นางวิจิตรา ไผ่สุรัตน์
30. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
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31. นายสมหมาย บุบผามาโล
32. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
33. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
2. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
3. นางจุรี บุญมั่น
4. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
5. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
6. นางปารวีย์ หอยสังข์

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ไปราชการ)
(ลาพักผ่อน)
(ลาป่วย)
(ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 18 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 17/2560 เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี
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นายธานินทร์ ฉัตรทอง
ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 3 แห่ง
ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 291 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 20 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 2 คน
รวมทั้งสิ้น 313 คน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 2 (ตาบลบางเขน
ตาบลตลาดขวัญ ) จานวน 250 คน ศึกษาดูงานแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนสร้างสุข
ผู้สูงวัย อาสนวิหารนักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง"บาบัดโรคชะลอวัย ปฏิวัติชีวิตเพื่อปฏิวัติสุขภาพ โดยนายแพทย์บุญชัย
อิศราพิสิษฐ์ และคณะวิทยากร ณ ศูนย์ธรรมชาติบาบัดเวลเนสซิตี้ อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2560 ทีมนักกีฬาเรือพาย โรงเรียนกีฬา
นครนนท์วิทยา 6 เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประจาปี 2560 สนามที่ 1 จัดโดย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ณ อ่างเก็บน้า
โรงไฟฟ้ากระบี่ ตาบลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ทาผลงานยอดเยี่ยมคว้ามาได้ 4 เหรียญทอง
6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
ประกอบด้วยนางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาล และนายสมัชญ์ จรเสมอ
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุวัดพลับพลา ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม ชุมชนพรหมนิมิต และชุมชนวัดแคนอก
โดยมี นางสลับศรี พินทุวัฒนะ ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดพลับพลา นางสมจิตต์ เพิ่มพูล
ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดเขมาภิรตาราม นางสมศรี แก้วแสงเอก ประธานชมรมผู้สูงอายุ
พรหมนิมิต นางผ่องศรี แสงโชติ ประธานชมรมผู้สูงอายุวัดแคนอก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ
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เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ นายกาภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย
และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองคาย รวม 25 คน
ศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการดาเนินงานการจัดการ
บริการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมี นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นเกียรติ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และกลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข
ร่วมให้การต้อนรับ และนาชมกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ปฐมนิเทศนักเรียนและพบปะผู้ปกครองของโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จานวน 410 คน
เพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ถึงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ
ของการเข้ามาศึกษาในโรงเรียนกีฬาพร้อมกาชับให้นักเรียนที่เข้าใหม่ได้ตั้งใจศึกษาทางด้าน
วิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีมือทางด้านกีฬาให้เป็นเลิศ โดยมี คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอก
และสูบตะกอนในท่อระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยสามัคคี 25
ซอยเปี่ยมสุข 3/2 ซอยเรวดี 57 แยก 8 , 10 , 12 และซอยงามวงศ์วาน 31/4
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
ผู้อานวยการ
กองทะเบียนราษฎรฯ

มติที่ประชุม

กองทะเบียนราษฎรฯ ขอแจ้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการให้บริการประชาชน
ในวันหยุดราชการ สืบเนื่องจากกองทะเบียนราษฎรฯ ให้บริการประชาชนในวันเสาร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา ในส่วนของงานบัตรประจาตัวประชาชนได้มีข้อร้องเรียน
เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องการปฏิบัติงาน คือ ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการก่อนเวลา
12.00 นาฬิกา ปรากฏว่าบัตรคิวเต็ม จึงได้จัดทาข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการว่า
ให้รับคาร้องถึงเวลา 12.00 นาฬิกา และให้บริการจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการปรับปรุง
เลขหมายประจาบ้าน ได้เริ่มดาเนินการสารวจและคาดว่าบริเวณถนนประชาชื่นจะแล้วเสร็จ
ภายในสัปดาห์นี้ และจะได้แจ้งประชาชนมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ซึ่งจะเหลือบริเวณถนนงามวงศ์วานทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายตั้งแต่บริเวณทางด่วนถึงบริเวณ
สี่แยกพงษ์เพชร ฝั่งขวาตั้งแต่บริเวณโรงงานผลิตน้าอัดลมอาร์ซี ถึงบริเวณสี่แยกพงษ์เพชร
รับทราบ
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นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
เรื่องแรก สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ผม และ นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด
นนทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน เรื่องการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อขยายโรงปุ๋ยระยะที่ 2 คณะกรรมการได้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อที่ดิน
เพื่อขยายโรงปุ๋ยระยะที่ 2 ของเทศบาลนครนนทบุรี หลังจากการประชุมคณะกรรมการ
ได้จัดทาบันทึกชี้แจงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาลงนามตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการ ซึ่งในวันดังกล่าวคณะกรรมการได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องของการที่เทศบาลฯ
จะขยายโรงปุ๋ยระยะที่ 2 โดยให้เทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณโรงปุ๋ย
ทราบว่าเทศบาลฯ จะดาเนินการขยายโรงปุ๋ย เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเรื่อง
การใช้เสียงดังในการทางาน ซึ่งเทศบาลฯ ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
หากได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จะได้เชิญคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
มาประชุมเพื่อกาหนดราคากลางของที่ดินที่เทศบาลฯ จะจัดซื้อ
เรื่องที่สอง ขอให้ทุกสานัก/กอง พิจารณาเรื่องครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ในกรณีที่ขออนุมัติซ่อมแซมให้ตรวจสอบความคุ้มค่า รถยนต์ที่ใช้งานเป็นระยะเวลา 10 – 20 ปี
หากต้องซ่อมแซมให้พิจารณางบประมาณในการซ่อมแซมกับงบประมาณที่จัดซื้อใหม่ว่า
ราคาใกล้เคียงกันหรือไม่ ถ้าไม่คุ้มค่าควรจัดซื้อใหม่
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ
มติที่ประชุม
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

เทศบาลฯ ได้กันเงินงบประมาณจานวน 99 ล้านบาท เพื่อไว้จัดซื้อที่ดินจานวน 6 ไร่
2 งาน ราคาที่ดินตารางวาละ 37,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าของที่ดิน
เพื่อต่อรองราคา และขอนาเรียนว่างบประมาณเพียงพอในการดาเนินการ
รับทราบ
สานักการช่างขอรายงานผลการประชุมร่วมกับจังหวัดนนทบุรี ดังนี้
เรื่องที่หนึ่ง การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบาย
ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ซึ่งกาลังจะเริ่มดาเนินการโครงการก่อสร้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกรงว่าการก่อสร้างในช่วง
ฤดูฝนมีการขุดเจาะถนนจะทาให้การระบายน้าไม่สะดวก ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
สานักการช่างได้ประสานกับรถไฟฟ้ามหานครแจ้งผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการวางแผน
มาตรการป้องกันน้าท่วม
เรื่องที่สอง ปัญหาการป้องกันน้าท่วม สานักการช่างได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบประมาณ
จังหวัดอุดหนุน ได้ประสานกับกรมชลประทาน และอาเภอเมืองนนทบุรีแล้ว อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลฯ จะใช้เครื่องสูบน้าสถานีเดิมก่อน และเพิ่มกาลัง
เครื่องสูบน้าบริเวณสถานีสูบน้าที่มีปัญหา เช่น สถานีสูบน้าประชานิเวศน์ ได้ประสาน
สานักการสาธารณสุขฯ เพื่อดาเนินการลอกท่อระบายน้า

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ท่านนายกเทศมนตรี ได้มอบนโยบายให้สานักการช่างดาเนินการเปลี่ยน
รักษาราชการแทน
ฝาท่อที่ชารุด เพราะทาให้เกิดอุบัติเหตุ ขอความร่วมมือทุกสานัก/กอง เรื่องการใช้เส้นทาง
ปลัดเทศบาล
ในการสัญจรไป-มา หากพบว่ามีฝาท่อชารุดบริเวณใด ขอให้แจ้งสานักการช่างดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
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นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

มติที่ประชุม

สานักการช่างจะประสานสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกัน
ดาเนินการสารวจและแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องการตัดแต่งต้นไม้ได้มอบเจ้าหน้าที่
ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องโครงการต่าง ๆ สานักการช่างจะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
โครงการที่ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอยู่ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อน กาแพงกันดิน และสถานีสูบน้า
สานักการช่างจะได้ลงพื้นทีต่ รวจสอบผู้ที่รุกล้าและยังไม่ดาเนินการรื้อถอน จะเร่งดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ เพราะโครงการก่อสร้างเขื่อนและกาแพงกันดินเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะและประชาชน
รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กาชับให้เร่งดาเนินการโครงการปรับปรุงศาลากลาง
นายกเทศมนตรี
(หลังเก่า) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ประธาน
นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
สาเหตุทโี่ ครงการปรับปรุงศาลากลาง (หลังเก่า) ล่าช้า เนื่องจากต้องดูว่าเป็น
ผู้อานวยการ
อานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด จากการประชุมหารือเรื่องดังกล่าวท่านธนารักษ์ได้กล่าวว่า
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง เดิมอาคารศาลากลาง (หลังเก่า) เป็นของกระทรวงมหาดไทยและได้โอนให้กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์ต้องทาหนังสือมอบให้กับเทศบาลฯ เพื่อเข้าไปปรับปรุง ซึ่งเทศบาลฯ
ตั้งงบประมาณไว้จานวน 300 – 400 ล้านบาท หลังจากปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
เทศบาลฯ จะไปใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวจะต้องทาเป็นสัญญาและเสียค่าเช่าให้กับ
กรมธนารักษ์ ผมคิดว่ากรมธนารักษ์ควรเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซม และให้เทศบาลฯ
ทาสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ ในที่ประชุมท้องถิ่นจังหวัดได้กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติ
กระจายอานาจ เทศบาลฯ สามารถดาเนินการได้ ผมจึงแจ้งว่าทีผ่ ่านมาเทศบาลฯ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติกระจายอานาจ แต่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ท้วงติง
เช่น การฉีดยาให้สุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจปัสสาวะ จึงนาเรียนที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสายฝน ถนอมรอด
เรื่องแรก ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา
ผู้อานวยการ
กรมทางหลวงชนบทกาหนดจัดประชุมย่อยโครงการสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณ
กองสวัสดิการสังคม
ถนนสนามบินน้า จังหวัดนนทบุรี ณ สานักงานแขวงท่าทราย โดยมี นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธาน กรมทางหลวงชนบทได้ประสานกองสวัสดิการสังคม
เพื่อเชิญประธาน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทีอ่ าศัยอยู่พื้นที่
ตาบลท่าทราย และตาบลบางกระสอ เข้าร่วมประชุม
เรื่องที่สอง นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มีนโยบาย
มอบทุนการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560 ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี
โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และมหาวิทยาลัย จานวน 1 แห่ง
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ในการนี้กองสวัสดิการสังคมจะดาเนินการจัดประชุมการพิจารณาหลักเกณฑ์มอบทุนการศึกษา
โดยจะเชิญโรงเรียนที่จะเข้ารับทุนการศึกษา และผู้สูงอายุที่ได้บริจาคเงินเข้าร่วมกองทุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 มิถุนายน
2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 18 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา

นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

