รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 20 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 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. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
6. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
7. นางจุรี บุญมั่น
8. นายคม แสงบารุง
9. นางมรกฎ บัวแตง
10. นายสนธยา ทองดี
11. นายศราวุธ ธรรมแสง
12. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
13. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
14. นายคารณ เทียมเวหา
15. นางปารวีย์ หอยสังข์
16. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
17. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
18. นายศิริชัย ตระการฤทธา
19. นางกชกร เงินบารุง
20. นายประสาน หวังอุดมชัย
21. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
22. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
23. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
24. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
25. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
26. นายไกร แสงอ่วม
27. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
28. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
29. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
30. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
31. นายอัมรินทร์ กิจธรรม

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
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32. นายวินัย ควรสนอง
33. นายสมหมาย บุบผามาโล
34. นางกัญญาภา จาพรต
35. นายเอกรัตน์ สุขรังสรรค์
36. นางจารุภา ดรุณเพท
37. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
38. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
นายวุฒิชัย มะสี

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

(ติดราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 20 ประจาปี
นายกเทศมนตรี
พ.ศ.2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุม
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีรับทราบ
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 3 แห่ง
ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 135 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 7 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 4 คน
รวมทั้งสิ้น 146 คน
เรื่องทีส่ อง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ดังนี้
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- ประชาชนร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการ “ร้านยูเทริ์น” มีการจาหน่ายสุรา ตั้งโต๊ะ
เก้าอี้บริเวณทางเดินเท้า และมีการจอดรถบริเวณหน้าร้านกีดขวางเส้นทางการสัญจร
ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลฯ ได้ส่งเรื่องให้ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะได้รายงานผลให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
และที่ประชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
ผู้อานวยการ
รองนายกเทศมนตรี ประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามผลการตรวจรักษาความผิดปกติ
กองวิชาการและแผนงาน ของสายตาในการมองเห็น ตามโครงการคัดกรองสายตาผิดปกติและป้องกันตาบอด
จากต้อกระจกให้แก่ประชาชนอายุ 45 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2560
โดยมอบแว่นตาให้ผู้ร่วมโครงการจานวน 300 คน และมอบเกียรติบัตรให้ผู้แทน
บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จากัด (แว่นท็อปเจริญ) ที่ให้การสนับสนุนแว่นตา โดยมีคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2
และเวลา 10.00 นาฬิกา นายส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครนนทบุรี และสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยากรจากโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยมีนางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการในการพัฒนาครูประจาการและผู้เรียน เพื่อพัฒนาแนวทางในการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ การลงนามในครั้งนี้จะทาให้เทศบาลได้รับประโยชน์สามารถพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนให้มีมาตรฐานให้สอดคล้องกับบริบทของ ผู้เรียน โรงเรียน การศึกษา 4.0
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ จันทรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามร่วมกันณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
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เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี ในการอบรมและ
ประกวดวาดภาพระบายสี ตามโครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ประจาปี 2560 เพื่อสร้าง
จิตสานึก ความรู้ ความเข้าใจในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนและส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดารงชีวิตประจาวันที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีวิทยากร
จากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
ระบายสี โดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานช่างสิบหมู่ และสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6
ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียน
วัดอมรินทราราม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
และรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
และเวลา 15.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ประธาน
การประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานลอกท่อ
ระบายน้า ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13.45 นาฬิกา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี กาลังพลจากหน่วยบัญชาการหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบกแขวงการทางนนทบุรี กรมชลประทาน อาเภอเมืองนนทบุรี และสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ตรวจการระบายน้าและการแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขังในบางพื้นที่ของเขตเทศบาลนครนนทบุรี ได้แก่ จุดที่ 1 จุดเชื่อมคลองส่วยกับ
คลองบางเขน ถนนประชาชื่นดาเนินการขุดลอกคลองส่วย ขยายปลายคลองและติดตั้ง
เครื่องสูบน้าเพื่อเร่งการระบายน้า จุดที่ 2 หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้าเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าและแก้ปัญหาสะพานพงษ์เพชรด้านล่าง
มีลักษณะโครงสร้างกีดขวางทางระบายน้า และจุดที่ 3 ซอยจุฬาเกษม ให้ขอความกรุณา
เอกชนยกถนนในซอยให้เทศบาลนครนนทบุรีและให้ตั้งงบประมาณปรับปรุงถนนและ
ท่อระบายน้าใหม่ ซึ่งของเดิมมีขนาดเพียง 30 เซนติเมตร และสารวจสภาพพื้นที่ รวมทั้ง
ปัญหาข้อขัดข้องในการระบายน้าและแนวทางการแก้ไข โดยมีภาคเอกชน และประชาชน
ที่อยู่ในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เดินทางต่อไปในพื้นที่
อาเภอปากเกร็ด เพื่อสารวจและหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้าของจังหวัดนนทบุรีให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนต่อไป
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การป้องกันการจมน้า
ของเด็กอายุต่ากว่า15 ปี ” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกัน
การจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบไปด้วยผู้แทนชุมชน
ครูหรือผู้ดูแลเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 100 คน โดยมีคณะวิทยากร
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันเด็กจมน้า จากสานักโรคไม่ติดต่อ และสานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 4 สระบุรี กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายให้ความรู้และอภิปรายกลุ่ม ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
สัปดาห์ที่ผ่านมา สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสานักการช่าง
ดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอนในท่อระบายน้า โดยติดตั้งเครื่องสูบน้าในซอยนนทบุรี 14
ตั้งแต่บริเวณท้ายซอยรัตนาธิเบศร์ 19 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้าท่วมจากฝนตกในช่วงนี้
โดยมีสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนารถดูดท่อระบายน้ามาดูดตะกอนเลนออกก่อน
และสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเจ้าหน้าที่ดาเนินการกาจัดต้นไม้ วัชพืช
และผักตบชวาในคลองมะขามโพรง ช่วงแยก อตก. ถึงซอยเลี่ยงเมือง 4
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 เรื่อง การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย

นายศราวุธ ธรรมแสง
จังหวัดนนทบุรี แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง กระทาการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า
ใน 3 กรณีดังนี้
1. การเช่ารถยนต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้ทาการเช่ารถยนต์จาก
ผู้ให้เช่าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่า เช่น ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่ตรงตามสัญญา ผู้ให้เช่าไม่จัด
ให้มีการประกันภัยรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งตลอดอายุสัญญาเช่า หรือผู้ให้เช่ามิได้เป็น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์และไม่ได้เป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ให้เช่า
2. การทาประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางภาคบังคับและภาคสมัครใจ ตามมาตรา 7
และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ได้ยกเว้นให้รถยนต์
ส่วนราชการรวมถึงรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องจัดให้มีการประกัน
ความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัยหรือประกันภัยภาคบังคับ ส่วนการทาประกันภัย
ภาคสมัครใจ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2552 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
ได้กาหนดว่ารถยนต์ที่จะทาประกันต้องเป็นรถยนต์ส่วนกลาง ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ต้องเป็นรถยนต์ที่มีลักษณะการใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ได้มากกว่ารถยนต์ส่วนกลางตามปกติ และหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว มีโอกาสก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในวงกว้าง เช่น รถยนต์ที่ใช้ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน รถบรรทุกวัตถุอันตราย หรือเป็นรถโดยสารที่มีจานวนตั้งแต่ 20 ที่นั่งขึ้นไป
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ซึ่งมิได้อยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้จัดทาประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ หรือทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจแก่รถยนต์ส่วนกลาง
และรถประจาตาแหน่ง
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3. การจ่ายเงินเพื่อเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับบุคคลจ้างเหมาบริการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67 กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดไว้ แต่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
เบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้กับบุคคลจ้างเหมาบริการตามสัญญาจ้าง
เนื่องจากเห็นว่าบุคคลจ้างเหมาบริการนั้นเป็นลูกจ้างที่ผู้เป็นนายจ้างต้องมีหน้าที่นาส่งเงินสมทบ
ประกันสังคมให้กับบุคคลดังกล่าวตามนัยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 กรณีดังกล่าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเป็นเงินสมทบประกันสังคมได้
เพราะบุคคลจ้างเหมาบริการไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากพบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จงใจหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามฯ ให้พิจารณาดาเนินการตามกฎหมายกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน เรื่องแรก ขอฝากสานัก/กอง เรื่องการจัดประชุมต่าง ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
รักษาราชการแทน
กาหนดการให้ทาหนังสือ หรือโทรศัพท์ประสานผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
ปลัดเทศบาล
เรื่องที่สอง เทศบาลฯ กาหนดจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ : ไทยแลนด์ 4.0
กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 4 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
เรื่องแรก เทศบาลฯ กาหนดหล่อเทียนพรรษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ผู้อานวยการ
บริเวณท่าน้านนทบุรี ซึ่งได้มีคาสั่งมอบหมายงานให้กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ และฝ่ายป้องกัน
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานในวันดังกล่าว และกาหนดการจัดงานแห่เทียนพรรษา ดังนี้
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 จัดงานประกวดแห่เทียนเข้าพรรษา
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 มอบต้นเทียนพรรษา
เรื่องที่สอง เทศบาลฯ กาหนดจัดโครงการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเมนท์
ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2560 พิธีเปิดในวันที่ 10 มิถุนายน 2560
เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี และจัดแถลงข่าว
การจัดงานแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ขอเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมเป็นเกียรติ
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มติที่ประชุม
รับทราบ
นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
เทศบาลฯ กาหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกาลังกาย เทศบาล
ผู้อานวยการ
นครนนทบุรี ประจาปี 2560 ให้แก่สมาชิกกลุ่มออกกาลังกาย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
ส่วนส่งเสริมอนามัย
เวลา 11.00 นาฬิกา โดย นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี ประธานเปิดการอบรม
ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
มติที่ประชุม
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
ขอรายงานผลการประชุมร่วมกับจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
จังหวัดมอบให้เทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ดประสานกับรถไฟฟ้ามหานคร
เรื่องการก่อสร้างเพื่อไม่ให้มีปัญหาในด้านการจราจร ด้านการระบายน้า หรือปัญหาที่กระทบ
กับประชาชน ซึ่งจะมีการลงนามเซ็นสัญญาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่
บริเวณหน้าศูนย์ราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้รถไฟฟ้ามหานครและทุกหน่วยงาน
ในจังหวัดนนทบุรีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้บูรณาการร่วมกันเพื่อให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในเรื่องการจรราจร การระบายน้า เศษวัสดุ หรือผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนเรื่องการระบายน้าในเขตจังหวัดนนทบุรี
ในวันนี้ เวลา 10.00 นาฬิกา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบให้เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด แขวงการทางพิเศษ ร่วมประชุมชี้แจงและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม ณ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเทศบาลฯ จะแจ้งให้กรมทางหลวง
ทาท่อลอดเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการระบายน้าจากถนนรัตนาธิเบศร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เน้นเรื่องลอกท่อระบายน้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายน้า เช่น บริเวณถนนสามัคคี
ถนนงามวงศ์วาน หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน พงษ์เพชร คลองส่วย
ส่วนถนนงามวงศ์วานกรมทางหลวงเป็นผู้ดูแลแจ้งว่าจะเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาระบายน้า
ผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกเทศมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบซอยจุฬาเกษม และจะประสาน
กับเจ้าของที่ดินในเรื่องยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ เทศบาลฯ จึงจะสามารถเข้าไปดาเนินการได้
และได้เรียนต่อที่ประชุมว่าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ต้องการให้
เทศบาลฯ ดาเนินการก่อสร้างถนน แต่ไม่สามารถดาเนินการได้เพราะเป็นที่ส่วนบุคคล
และได้หารือกับเจ้าของที่ดินบริเวณคลองส่วย เรื่องที่จะยกที่ดินให้เทศบาลฯ จานวน 1 เมตร
50 เซนติเมตร ซึ่งเจ้าของที่ดินจะได้รับประประโยชน์คือ เทศบาลฯ จะก่อสร้างกาแพงให้สูงขึ้น
ส่วนนี้ได้หารือฝ่ายกฎหมาย เพื่อเร่งดาเนินการลงนามในสัญญา ส่วนเรื่องขยะผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบนโยบายให้ทุกท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ดาเนินการโครงการลดปริมาณขยะให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และจังหวัดนนทบุรีได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเก็บผักตบชวา
ซึ่งจะดาเนินการจัดเก็บผักตบชวาในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา
ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ในส่วนนี้บริเวณคลองส่วยต้องก่อสร้างเขื่อน เพราะพื้นที่บริเวณนั้นยื่นออกไปยัง
บริเวณตอม่อติดกับสะพาน และควรมีระยะห่างประมาณ 1.50 เมตร เพื่อให้น้าระบายดีขึ้น
เรื่องปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ให้กรรมาธิการสิ่งแวดล้อม
ทราบว่าเทศบาลฯ มีการเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้าน
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มติที่ประชุม
รับทราบ
นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มกี ารคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อไปแข่งขัน อาเซียนสคูลเกมส์
รองนายกเทศมนตรี
ที่ประเทศสิงคโปร์ มีนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ติดทีมชาติ จานวน 4 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
ขอรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6
ผู้อานวยการส่วน
โรงยิมเนเซี่ยม บ้านพักนักกีฬาฯ จานวน 2 หลัง บริเวณพื้นที่ 7 ไร่ ประชานิเวศน์
ควบคุมการก่อสร้าง
งบประมาณเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 133 ล้านบาท เนื่องจาก
มีความขัดแย้งเรื่องการก่อสร้างทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่าง
ศาลพิจารณา คาดว่าจะดาเนินการไม่ทัน เพราะขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จึงนาเรียนที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสายฝน ถนอมรอด
เรื่องแรก เทศบาลฯ กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการและผู้นาชุมชน ในวันที่ 8
ผู้อานวยการ
มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงานแขวงท่าทราย ขอเชิญ
กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ส่วนนี้ได้เชิญหน่วยงานภายนอก สถานีตารวจภูธร
เมืองนนทบุรี สถานีตารวจภูธรรัตนาธิเบศร์ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
ที่ทาการไปรษณีย์ หัวหน้าส่วนบริการลูกค้านครหลวง TOT ส่วนนี้ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ
เตรียมข้อมูล เสนอผลงานแจ้งให้กับคณะกรรมการผู้นาชุมชนได้ทราบ
เรื่องที่สอง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน
เพื่อพิจารณาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในการมอบทุนกับนักเรียนที่ยากจนให้กับผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล
และโรงเรียนในเขต สปถ.จานวน 27 โรงเรียน และ 1 มหาวิทยาลัย ในส่วนนี้ได้เชิญแต่ละ
โรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา และได้เชิญผู้สูงอายุ
ที่มอบทุน จานวน 91 ราย มาร่วมประชุม
เรื่องที่สาม ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 กาหนดจัดอบรมเยาวชนอาสาพัฒนา
รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมธนูรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นเกียรติ
เรื่องที่สี่ ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 กาหนดจัดอบรมเยาวชนอาสาพัฒนา รุ่นที่ 2
ณ โรงแรมธนูรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ
เรื่องที่ห้า ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 กาหนดจัดอบรมและศึกษาดูงานชุมชน รุ่นที่ 1
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 20 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

10.00 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

