รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 19 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
3. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
4. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
5. นางจุรี บุญมั่น
6. นายคม แสงบารุง
7. นางมรกฎ บัวแตง
8. นายสนธยา ทองดี
9. นายศราวุธ ธรรมแสง
10. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
11. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
12. นางปารวีย์ หอยสังข์
13. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
14. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
15. นายศิริชัย ตระการฤทธา
16. นางกชกร เงินบารุง
17. นายประสาน หวังอุดมชัย
18. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
19. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
20. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
21. นายไกร แสงอ่วม
22. นางเกษร วีระกุล
23. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
24. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
25. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
26. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
27. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
28. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
29. นายวินัย ควรสนอง
30. นางจารุภา ดรุณเพท
31. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
32. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายสงเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
2. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
3. นายวุฒิชัย มะสี
4. นายคารณ เทียมเวหา
5. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ลาพักผ่อน)
(ติดราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 19 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 18/2560 เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 3 แห่ง
ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 333 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 46 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 18 คน
รวมทั้งสิ้น 397 คน
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เรื่องทีส่ อง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม ดังนี้
- ประชาชนร้องเรียนกรณีผู้อยู่อาศัยชุมชนเอื้ออาทรประชานิเวศน์ ซอยสามัคคี
ตาบลท่าทราย มีการส่งเสียงดังและมีสภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่อาศัย ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลฯ
ได้ส่งเรื่องให้กองสวัสดิการสังคมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะได้
รายงานผลให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
ผู้อานวยการ
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมประชุมติดตามการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการ
และแผนงาน เทศบาลนครนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 1/2560
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) โดยมี
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
ประชาคมชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี ผู้อานวยการสถานศึกษาและพนักงานเทศบาล
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา กรมทางหลวง
ชนบท ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย เรื่องการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น โครงการสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้า จังหวัดนนทบุรี โดยมี
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้แทนชุมชนและประชาชนในเขตตาบลท่าทราย
และตาบลบางกระสอ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงานแขวงท่าทราย เทศบาล
นครนนทบุรี
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เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นางมรกฎ บัวแตง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลสุเทพ
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 35 คน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานด้านกิจการสภาของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมี
นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาลฯ นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี
ชั้น 4 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับ
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ
เทศบาลตาบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น จานวน 180 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดูแลผู้สูงวัยและคนพิการ รวมทั้งการจัดตั้งและ
การดาเนินการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมี
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมการป้องกันสาธารณภัยในชุมชน
เขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2560 ให้แก่ประชาชนภายในชุมชนเขตเทศบาล
นครนนทบุรี ทั้ง 5 ตาบล จานวน 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนทักษะให้แก่ประชาชนได้มีความรู้ และความเข้าใจในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ตลอดจนมีความมั่นใจในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และเวลา 14.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาล
นครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2560 โดยมีวาระที่สาคัญ อาทิ เรื่องรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ในสถานบริการสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี
รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข
เกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสาหรับสถานบริการ
สาธารณสุข โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 200 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร
จาก นางฐิฎา ไกรวิวัฒนพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ และนางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 13 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
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และเวลา 13.30 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตาบลม่อนปิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ " การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครนนทบุร"ี และนางผุสภรณ์ วิบูลย์ลักษณากุล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง
และติดตามมลพิษทางน้า ประจาปี 2560 ให้กับผู้แทนนักเรียนจากสถานศึกษาภายใน
เขตเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง
และรักษาสภาพแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยมี นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรีกล่าวรายงานและคณะผู้บริหาร
ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และเวลา 14.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมหารือในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วม ซึ่งในขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับ
มีฝนตกหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาในปริมาณหนาแน่น ส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณน้า
สะสมท่วมผิวการจราจรและบ้านเรือนประชาชน โดยนายกเทศมนตรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
ขุดลอกคูคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืชและผักตบชวาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งให้ดาเนินการตามแผน
การดาเนินงานที่เทศบาลได้กาหนดไว้แล้ว ส่วนในบางพื้นที่ที่จาเป็นก็ให้นาเครื่องสูบน้า
ไปติดตั้งเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ตั้งศูนย์อานวยการป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วม เพื่อเป็น
การเฝ้าระวังและให้บริการแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมง
เรื่องที่เจ็ด เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 4 ตาบลท่าทราย จานวน 250 คน ศึกษาดูงาน
แนวทางการดาเนินงานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยอาสนวิหารนักบุญอันนา เทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง"บาบัดโรคชะลอวัย ปฏิวัติชีวิต เพื่อปฏิวัติ
สุขภาพ "โดยนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ และคณะวิทยากร ณ ศูนย์ธรรมชาติบาบัดเวลเนสซิตี้
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องทีแ่ ปด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา พิธีปิด
การอบรมโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลและกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานประจาปี 2560 โดย
นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล วิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) ณ ศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติ ประชานิเวศน์ 2
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และเวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ให้เกียรติเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดลานนาบุญ โดยมี นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ตาบลตลาดขวัญ พร้อมด้วย นายวรวุฒิ ศรีนนท์ นายวุฒิชยั มะสี
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเทศบาล รวมทั้งนายนิทัศน์ ศรีนนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี
ร่วมในพิธี โดยมีพี่น้องประชาชน ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญและออกร้านบริการอาหาร
และเครื่องดื่มให้กับผู้มาร่วมงาน
เรื่องทีเ่ ก้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล นายวรวุฒิ ศรีนนท์ นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นากาลังเจ้าหน้าที่
ของสานักการช่าง สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ระดมกาลังกาจัดผักตบชวาในคลองบางตลาดช่วงติดต่อกับ
คลองส่วย ระยะทาง 500 เมตร เพื่อกาจัดสิ่งกีดขวางทางน้าและสามารถระบายน้า
ได้รวดเร็วมากขึ้น หากมีฝนตกลงมาอีกในช่วงนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกาลังพล
ของปตอ.1 พัน.5 นากาลังทหารมาช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้า
เพิ่มที่สถานีประตูระบายน้าคลองบางตลาดเชื่อมคลองส่วย 3 แยกสามัคคีประชาชื่น
และเวลา 09.30 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมคืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี เขต 2 นายมนัส ทรัพย์วิเชียร นายศิวกร จีนเกษร
นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมในกิจกรรมพัฒนา
คลองสวยน้าใสของชุมชน ณ คลองบางซื่อน้อย ชุมชนเรวดีโซน 3 ซอยเรวดี 40
เรื่องทีส่ ิบ เมื่อวันที่ 16 – 28 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
ประกอบด้วยนางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาล นายประวี่ แสงแก้ว
ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชนชมรมผู้สูงอายุทับทิมสยาม ชมรมผู้สูงอายุ ม.อัญชลี ชมรมผู้สูงอายุท่าทรายสามัคคี
ชมรมผู้สูงอายุเรวดีโซน 3 ชมรมผู้สูงอายุชมพูม่วงสามัคคี ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บางเขน
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนทรายทอง ชมรมผู้สูงอายุ ม.3 ตลาดขวัญ ชุมชนผู้สูงอายุสนามบินน้า
วัดตาหนักใต้ ชมรมผู้สูงอายุวัดกาแพง และชมรมผู้สูงอายุซอยไพลินพัฒนา ชมรมผู้สูงอายุ
เรวดีโซน 1 ชมรมผู้สูงอายุซอยสหกรณ์ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านดอน ชมรมผู้สูงอายุ
วัดลานนาบุญ และชมรมผู้สูงอายุ รพ.ศรีธัญญา โดยมีประธานชมรมและเจ้าหน้าที่
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ
เรื่องทีส่ ิบเอ็ด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
“นครนนท์ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็น
พระราชกุศล จานวน 99,999 ดอก โดยมีประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาล จิตอาสา
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และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม จานวน 200 คน และคณะวิทยากรได้รับการสนับสนุนจาก
ชุมชนศิริโชติสวัสดิ์กิจ ซึ่งผ่านการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากสานักพระราชวัง
และอาจารย์ผู้สอนศิลปะประดิษฐ์จากโรงเรียนนครนนท์วิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุรีร่วมเป็นทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ณ ลานจัดกิจกรรม
ชั้น 1 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
และเวลา 10.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามโครงการจัดการมูลฝอย
อย่างยั่งยืน และมอบอุปกรณ์กาจัดมูลฝอยอินทรีย์ ให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในตาบลบางเขน จานวน 6 ชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อปลูกจิตสานึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีกิจกรรม
ที่น่าสนใจเช่น สอยดาว แลกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ การให้ความรู้
เรื่องการกาจัดมูลฝอยอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือน ตลาดนัดมูลฝอยรีไซเคิล บ่อดักไขมัน
เพื่อคืนความใสให้คูคลอง ประชาสัมพันธ์โครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ และการให้ความรู้และสนับสนุนการใช้ EM ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
ชุมชนศิริชัยพัฒนา ตาบลบางเขน
เรื่องที่สิบสอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา เจ้าหน้าที่
กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตฯ เพื่อน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์
ผู้ทรงบาเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
และเวลา 15.30 – 19.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการออกหน่วย
บริการประชาชนเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชนในเขตตาบลตลาดขวัญ ได้แก่ ชุมชน
เรวดีโซน 3 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพบปะประชาชน
ที่มารับบริการออกหน่วย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาให้บริการทุกส่วนการงาน
พร้อมหน่วยงานภายนอก เช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี การจาหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด
การแจกปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์สูตร 2 ขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกโชค และการฝึกอบรมวิชาชีพ
ณ บริเวณตลาดนัดปากซอยเรวดี 26
สัปดาห์ที่ผ่านมา สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดาเนินการขุดลอกและสูบ
ตะกอนในท่อระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยสามัคคี 28
35 , 50 , 52 ซอยเรวดี 12 , 81 ซอยนนทบุรี 42 , 14 แยก 4 ซอยติวานนท์ 25 แยก 11
ซอยประชานิเวศน์ 3 ซอย 13/1 ซอยงามวงศ์วาน 3 , ซอย 3 แยก 2 , 14 , 16
ซอยสามัคคี 28 , 58/13 ซอยพิบูลสงคราม 2 แยก 2 ซอยพิบูลสงคราม 13 แยก 2
ซอยวัดชมภูเวก 6 ซอยเปรมฤทัย 5 ซอยนนทบุรี 20 ซอยประชาชื่น 3 และบริเวณ
แยกแคราย รวมถึงดาเนินการตัดต้นไม้ และเก็บวัชพืช ในคลองบางซื่อน้อย บริเวณท้าย
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ซอยเรวดี 40-46 และเก็บผักตบชวาและวัชพืช ภายในคลองข้างซอยสามัคคี 34
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ขอรายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
รักษาราชการแทน
เวลา 09.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ปลัดเทศบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมีข้อสั่งการ ดังนี้
1.เรื่องการป้องกันน้าท่วม ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้าท่วม เช่น ลอกคลอง จัดเก็บผักตบชวา ติดตั้งเครื่องสูบน้า
ตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชื่นชมเทศบาลนครนนทบุรี
ว่ามีความพร้อมในการรับสถานการณ์น้าท่วม ซึ่งได้รายงานต่อที่ประชุมว่านายกเทศมนตรี
ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบริเวณท่าน้านนทบุรี
และจัดเตรียมทากระสอบทรายบริเวณท่าน้านนทบุรี และบริเวณที่จัดเก็บวัสดุ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดเจ้าหน้าที่สานักการช่าง และจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บผักตบชวา ส่วนงบประมาณที่จังหวัดนนทบุรีจะสนับสนุน
เพื่อจัดทาโครงการในปี 2560 – 2561 ซึ่งหากดาเนินโครงการเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะแก้ไข
ปัญหาน้าท่วมได้ดียิ่งขึ้น
2. เรื่องการปลูกดอกดาวเรือง ให้เทศบาลนครนนทบุรีจัดเตรียมปลูกดอกดาวเรือง
เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ส่วนนี้ได้มอบสานักการช่างดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
3. เรื่องการบูรณะซ่อมแซมอาคารศาลากลางหลังเก่า ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า
อยู่ระหว่างหารือไปยังกรมศิลปากรในเรื่องของพื้นที่ หากได้ข้อสรุปเรื่องพื้นที่แล้วจะเร่ง
ดาเนินการต่อไป
ขอฝากทุกสานัก/กอง เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากประมาณวันที่ 23 สิงหาคม
2560 จะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ อาจทาให้เกิดผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างได้
มติที่ประชุม
นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาล

รับทราบ มอบทุกสานัก/กอง ดาเนินการ
ขอรายงานผลการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม
กิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 อาคารสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธาน ซึง่ มอบหมายภารกิจให้ทุกส่วนราชการเตรียมการรับเสด็จในวันที่ 8 มิถุนายน
2560 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอมอบหมายภารกิจให้สานัก/กอง
ดาเนินการ ดังนี้
1. สานักการช่าง รับผิดชอบ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้ดสู วยงามในเส้นทางเสด็จ
2. สานักการสาธารณสุขฯ เก็บขยะและทาความสะอาดในเส้นทางรับเสด็จ
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3. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบ การจัดเตรียมรถกู้ภัย ถังเคมีดับเพลิง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 2 คน
4. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รับผิดชอบ จัดเก็บป้ายโฆษณา
ในเส้นทางเสด็จ
เส้นทางเสด็จลงทางด่วนงามวงศ์วาน ผ่านศูนย์ราชการฯ กลับรถใต้สะพานพระนั่งเกล้า
เข้าสู่ถนนนนทบุรี เส้นทางเสด็จกลับใช้ถนนรัตนาธิเบศร์ ขึ้นทางด่วน ส่วนการประดับธง
ในเส้นทางเสด็จให้งด เนื่องจากเป็นช่วงไว้ทุกข์
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
สืบเนื่องจากสานักการสาธารณสุขฯ ได้มีการจัดประกวดโครงการคลองสวยน้าใส
รองปลัดเทศบาล
ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และออกตรวจวันที่ 29-31
พฤษภาคม 2560 ในการตรวจรอบแรกคณะกรรมการได้รับการร้องเรียนจากชุมชนว่า
ต้องการให้เทศบาลฯ ช่วยเหลือเรื่องการกาจัดผักตบชวา เนื่องจากพื้นที่บางส่วนผักตบชวา
ขึ้นหนาแน่นชุมชนไม่สามารถดาเนินการได้ และมีประชาชนรุกล้าที่สาธารณะ
มอบสานักสาธารณสุขฯ จัดเก็บขยะตามริมทางที่ประชาชนเก็บขึ้นมากองไว้ หากเกิดฝนตก
ขยะจะได้ไม่ไหลลงไปในคลอง ส่วนการรุกล้าที่สาธารณะมอบสานักการช่างดาเนินการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
ขอหารือที่ประชุมเรื่องการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา การจัดงานในปีที่ผ่าน
ผู้อานวยการ
มาเทศบาลนครนนทบุรี จะจัดงานก่อนวันหยุดราชการ แต่ภายหลังสานักงานการตรวจเงิน
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ แผ่นดิน ได้ทักท้วงว่าการจัดงานต้องจัดให้ตรงกับวันสาคัญนั้น ๆ ตามประเพณีปฏิบัติ
จะต้องถวายเทียนพรรษาก่อนวันเข้าพรรษา คือวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 8
กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นางปารวีย์ หอยสังข์
เรื่องแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2560 นักกีฬาโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6
ผู้อานวยการ
จานวน 2 คน คือ นางสาวสุวลี สงครามรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ นางสาวสุกัญญา โพระดก นักเรียนทีจ่ บการศึกษาปีที่ผ่านมาเป็นนักกีฬาเรือพาย และเป็น
ตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่งขันที่มาเก๊า อินเตอร์เนชั่นแนล โดยผลการแข่งชันประเทศจีน
ได้ลาดับที่ 1 ประเทศอินโดนีเซีย ได้ลาดับที่ 2 ประเทศไทย ได้ลาดับที่ 3
เรื่องที่สอง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ผู้ว่าราชการเขตพระราชฐานขอใช้พื้นที่
พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ในการหล่อพระ ซึ่งจะใช้บริเวณพื้นที่ว่างริมแม่น้าทาพิธีหล่อพระ
และขอความร่วมมือจัดเต็นท์ด้านนอกทั้งหมด จัดเลี้ยงพระภายในโบสถ์ ส่วนกาหนดการ
จะเชิญประชุมอีกครั้ง
เรื่องที่สาม ขอแจ้งกาหนดการจัดงานของเทศบาล ส่วนที่กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
รับผิดชอบ
1. กาหนดจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพละศึกษา รุ่นอายุ 16 ปี ในวันที่ 8
มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เยาวชนฯ พิธีปิดในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา
2. กาหนดจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “นครนนท์ทัวร์นาเม้น” ประจาปี 2560
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภททีม ชาย – หญิง ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 พิธีปิดในวันที่ 14 มิถุนายน 2560
3. การแข่งขันฟุตบอลนครนนท์คัฟ ในวันที่ 16-25 มิถุนายน 2560 พิธีเปิด
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 นาฬิกา และพิธีปิดในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
เวลา 17.00 นาฬิกา
4. การแข่งขันฟุตบอลนครนนท์แชมเปี้ยนชิฟ ในวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2560
พิธีเปิดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พิธีปิดในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
เรื่องที่ สี่ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์เยาวชนและมีกิจกรรม
เปิดบริการเด็กและเยาวชนมุ่งเน้นเยาวชน อายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไปเปิดการเรียนการสอนฟรี ดังนี้
1. การวาดภาพ
2. การเรียนนาฏศิลป์
3. การแสดงละครเวที
4. การเปิดสอนฟุตบอลสาหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป
บริษัทแสงสิริขอเข้าดาเนินการโครงการ โดยจะจัดครูสอนให้ฟรี และอาจสนับสนุน
งบประมาณให้กับเทศบาลฯ ส่วนนี้จะทา MOU ร่วมกับเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ทาบอร์ดประชาสัมพันธ์นักกีฬาที่ได้รับรางวัล
ต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ
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นางจารุภา ดรุณเพท
ศึกษานิเทศฯ

มติที่ประชุม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการในการพัฒนาครูประจาการและผู้เรียน เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กเทศบาล
นครนนทบุรี เพื่อพัฒนาแนวทางในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การลงนามในครั้งนี้
จะทาให้เทศบาลฯ ได้รับประโยชน์สามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน
ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โรงเรียน การศึกษา 4.0 ตามนโยบายของกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยมี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมด้วยนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามร่วมกัน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ขอเชิญคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
รับทราบ มอบสานักศึกษา ประสานฝ่ายประชาสัมพันธ์การมาทา MOU ให้ประชาชนทราบ

นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งกาหนดการกิจกรรม ดังนี้
ผู้อานวยการ
1. วันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา พิธีมอบรางวัล การประกวดวาดภาพ
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ ระบายสี ในการอบรมและประกวดวาดภาพระบายสี ตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
ประจาปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
2. วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา กิจกรรมอบรม เรื่องการป้องกัน
การจมน้าให้กับเด็กวัยเรียน ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3. วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 นาฬิกา กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
การแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ณ ห้อง MCC ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
และพิธีมอบรางวัลให้กับเยาวชน ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ
4. วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 นาฬิกา อบรมส่งเสริมสุขภาพให้กับ
กลุ่มออกกาลังกายมุ่งสู่การป้องกันโรคไทยแลนด์ 4.0 และเรียนเชิญคณะผู้บริหาร
ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้อง MCC ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
5. วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 นาฬิกา กิจกรรมส่งเสริมสาธารณสุข
มูลฐาน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชนและการแสดงนวัตกรรมของเครือข่ายสุขภาพ
ภาคประชาชน หรือ อสม. และมีการมอบรางวัลให้กับ อสม. ผู้ที่บาเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
ประจาตาบลทั้ง 5 ตาบล ขอเชิญคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ มอบโล่รางวัลและร่วมชมผลงาน
นวัตกรรมของ อสม. ณ ห้อง MCC ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายสนธยา ทองดี
ผู้อานวยการ
สานักการคลัง
มติที่ประชุม

สานักการคลังได้ดาเนินการแจ้งเวียนทุกสานัก/กอง ให้เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพราะขณะนี้จะสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 แต่ยังมีงานที่ค้างอยู่ตั้งแต่ ปี 2558-2560 เกรงว่าหาก
ดาเนินการไม่ทันจะเกิดผลเสียกับเทศบาลฯ
รับทราบ

จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
ผู้อานวยการ
กองทะเบียนราษฎรฯ

กองทะเบียนราษฎรฯ ขอหารือเรื่องการกาหนดชื่อซอยของชุมชนฝั่งตรงข้าม
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เนื่องจากเดิม ซอย 25 27 29 31 เป็นซอยที่ทะลุถึงกันได้ทุกซอย
ปัจจุบันถ้าเรากาหนดแบบเดิมจะทาให้หาเลขที่บ้านไม่สะดวก จึงกาหนดซอยใหม่เพื่อให้เข้า
ระบบโครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน และสะดวกต่อประชาชนที่ค้นหาที่ตั้งของบ้าน
ในแต่ละหลัง จึงกาหนดว่าตั้งแต่ซอยงามวงศ์วาน 25 แบ่งเป็น ซอยงามวงศ์วาน 25 ฝั่งซ้าย
เริ่มตั้งแต่แยก 1 ,3 ,5 ,7 ส่วนฝั่งขวา เริ่มตั้งแต่ แยก 2 ,4, 6, 8 และซอยงามวงศ์วาน 27
ซึ่งทะลุกับซอยงามวงศ์วาน 25 กาหนดเฉพาะฝั่งขวา ฝั่งซ้ายจะไม่กาหนด ซึ่งระยะห่าง
ระหว่างซอย 25 กับ ซอย 27 ประมาณ 50 เมตร มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังถ้าเรากาหนดทั้งซ้าย
และขวาแบ่งครึ่งกัน ซึ่งผมมองว่าเกินความจาเป็นที่จะแบ่งครึ่ง จะกาหนดเฉพาะซอยฝั่งขวา
ในส่วนเรื่องโครงการปรับปรุงเลขที่บ้าน มีสานักทะเบียนท้องถิ่นอื่น ๆ เริ่มดาเนินการ
ส่วนกรุงเทพฯ อยู่ระหว่างดาเนินการ แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอขอบคุณ ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ เทศบาลนครนนทบุรีเป็นต้นแบบให้
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องจัดทาเรื่อง
โครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้านให้แต่ละท้องถิ่นได้พัฒนาเรื่องดังกล่าว ในการเลือกตั้ง
ประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับความสะดวก หากมีการประชาสัมพันธ์จะทาให้ประชาชน
เข้าใจเหตุผลที่ต้องมีการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน และทราบถึงประโยชน์และความสะดวก
ที่จะได้รับ ส่วนนี้ขอฝากกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้านด้วย
ผมได้หารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องปัญหาน้าท่วม จะลงตรวจสอบพื้นที่
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ขอให้สานักการช่างเตรียมความพร้อมเรื่องรายละเอียด ในการตรวจสอบ
ปริมาณน้าให้ประสานเจ้าหน้าที่ประจาพื้นที่ และควรมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูว่าเจ้าหน้าที่ของ
กรมทางหลวงมีการเปิดเครื่องสูบน้าหรือไม่ ถ้าไม่เปิดให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลประตูระบายน้า โดยให้ขีดเส้น
ไว้ว่าระดับเท่าใดที่น้าจะท่วม และระดับเท่าใดที่ต้องเร่งระบายน้าออก
เรื่องการเตรียมพันธุ์กล้าไม้ดอกดาวเรือง ขณะนี้พันธุ์กล้าไม้ดอกดาวเรืองขาดตลาด
ในการปลูกดอกดาวเรืองใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน จึงจะออกดอก มอบสานักการช่าง
จัดหาสถานที่สาหรับเพาะพันธุ์ดอกดาวเรือง
เรื่องอาคารเรียนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้าง หากปรับปรุงไม่ได้อาจจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณนั้นเป็นแขวงสวนใหญ่

มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายไกร แสงอ่วม
ขอรายงานผลการเข้าร่วมประชุมกับจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ มีนโยบายกาจัดผักตบชวา ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 การจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้าเจ้าพระยา
มอบกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบคลองเปิด จานวน 15 คลอง มอบกรมชลประทานเป็นผู้ดูแล
ส่วนคลองปิดกรมการปกครองดาเนินการชี้จุดเป้าหมายเพราะบางแห่งเป็นแหล่งน้าของเอกชน
ส่วนของเทศบาลฯ การขุดลอกคลองของเทศบาล จานวน 7 โครงการ เขียนแบบเสร็จแล้ว
สามารถดาเนินการขุดลอกคลองได้ ได้หารือกับเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการขุดลอกคลอง เจ้าหน้าที่
มีความเข้าใจผิดเรื่องการขุดลอกคลองและการกาจัดผักตบชวาต้องแยกส่วนกัน เช่น
คลองบางตลาด สานักการสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดชอบ เพราะมีเครื่องมือ อุปกรณ์ พร้อมที่จะ
ดาเนินการ มีประชาชนบริเวณคลองบางตลาดได้ร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีว่า
ซอยสามัคคี 53 มีผักตบชวา ความยาว 200 – 300 เมตร ผมกับผู้อานวยการสานักการช่าง
ได้ตรวจสอบพื้นที่ดูจุดที่วิกฤต ซึ่งมีจุดที่ตื้นเขินเพียงไม่กี่จุด ผู้อานวยการสานักการช่าง
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ผมได้นาทหารไปตรวจสอบพื้นที่
คลองบางตลาด เพื่อไปถ่ายภาพให้เห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าเปิดเครื่องสูบน้าให้ระบาย
ตามธรรมชาติ ฝนตกขนาด 131 มิลลิลิตรน้าจะระบายทัน ผมกับนายวรวุฒิ ศรีนนท์
รองนายกเทศมนตรีได้ไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
ที่เปิดเครื่องสูบน้าไม่มา และขอหารือที่ประชุมว่าสานัก/กองใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการกาจัด
ผักตบชวา
นางกชกร เงินบารุง
ขณะนี้สานักการช่างมีงบประมาณรายจ่ายจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ผู้อานวยการ
ควรจะนางบประมาณส่วนนี้มาใช้ก่อน เพราะคนงานกวาดถนนเป็นคนงานผู้หญิง และปฏิบัติงาน
ส่วนบริการสาธารณสุขฯ ตั้งแต่เวลา 02.00 นาฬิกา จึงขอความร่วมมือสานักการช่างให้ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ในการจ้างเหมา
กาจัดผักตบชวา
นายสมนึก ธนเดชากุล
ขอให้นางบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้มาดาเนินการในส่วนนี้ เรื่องการกาจัดผักตบชวา
นายกเทศมนตรี
ขอให้สานักการสาธารณสุขฯ และสานักการช่างประสานงานกัน ผมได้แจ้งผู้อานวยการ
ประธาน
สานักการช่างว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจาสานักงานมีจานวนมาก ให้จ้างเจ้าหน้าที่โยธาเพิ่มขึ้น
เพราะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ขอให้ซักซ้อมความเข้าใจว่า
มีระดับสูงเท่าใดจะต้องเปิดเครื่องเพื่อระบายน้า และจัดทาตารางการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม
นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาล

รับทราบ
ได้หารือกับประธานชุมชนบ้านพักกรมชลประทาน เรื่องที่กรมชลประทานแจ้งว่า
หากน้าในแม่น้าเจ้าพระยาต่ากว่าน้าในคลองจะไม่เปิดเครื่องสูบน้า แต่จะเปิดบานประตู
ช่องเล็กระบายน้า ส่วนเรื่องผักตบชวาบริเวณพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ คลองบางตลาด
กรมชลประทานจะให้เทศบาลฯ ดูแล
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นายกเทศมนตรี
ประธาน

สาหรับเรื่องนี้จะได้นาเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อนัดประชุมหารือร่วมกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสายฝน ถนอมรอด
กองสวัสดิการสังคม ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการ
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคมได้จัดทาโครงการประชุมคณะกรรมการท้องถิ่น ณ สานักงานแขวงท่าทราย
ชั้น 3 โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม ขอเชิญผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ขอหารือเรื่องการจัดทาโครงการเกี่ยวกับรัฐพิธี
ผู้อานวยการ
เดิมกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ เป็นผู้ดาเนินการ แต่ภายหลังจังหวัดเป็นผู้ดาเนินการแล้วมอบให้
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ เทศบาลฯ เข้าร่วมงานรัฐพิธี ส่วนนี้ขอให้สานักปลัดเป็นผู้ดูแลงานรัฐพิธีต่าง ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 19 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

10.00 นาฬิกา

นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

