รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
3. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
4. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
5. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
6. นางจุรี บุญมั่น
7. นางมรกฎ บัวแตง
8. นายสนธยา ทองดี
9. นายศราวุธ ธรรมแสง
10. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
11. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
12. นายคารณ เทียมเวหา
13. นางปารวีย์ หอยสังข์
14. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
15. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
16. นายศิริชัย ตระการฤทธา
17. นายประสาน หวังอุดมชัย
18. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
19. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
20. นางกชกร เงินบารุง
21. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
22. นางสาวอารีรัตน์ ภู่อิ่ม
23. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
24. นายไกร แสงอ่วม
25. นางเกษร วีระกุล
26. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
27. นายกวี ศิริชาติวาปี
28. นายวินัย ควรสนอง
29. นางกัญญาภา จาพรต
30. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
31. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายการระบายน้า
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
2. นายวุฒิชัย มะสี
3. นายคม แสงบารุง
4. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
5. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
(ติดราชการ)
ผู้อานวยการสานักการช่าง
(ลาพักผ่อน)
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 4 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 3/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 11,060 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย
จานวน 1,691 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน 749 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี
จานวน 18,488 คน
รวมทั้งสิ้น 31,988 คน
เรื่องที่สอง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 4 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักการช่าง จานวน 2 เรื่อง
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จานวน 2 เรื่อง ดังนี้
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1. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณด้านข้างหมู่บ้านชวนชื่น ถนนนนทบุรี 1
มีการก่อสร้างรั้วปิดทางเดินเท้า
2. ประชาชนร้องเรียนว่ามีผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารบริเวณทางเดินเท้า
ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง แยกนนทบุรี 1 ถึงหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
สาขารัตนาธิเบศร์
3. ประชาชนร้องเรียนว่ามีตู้โทรศัพท์สาธารณะชารุดและป้ายบอกทางตั้งกีดขวาง
บริเวณทางเดินเท้าหน้าบ้านเลขที่ 75/2 ถนนประชาราษฎร์ ตาบลตลาดขวัญ
4. ประชาชนร้องเรียนว่ามีน้าท่วมขังบริเวณหน้าศาลเจ้าและหน้าวัดกลางบางซื่อ
ขอให้เทศบาลฯ ดาเนินการลอกท่อเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
1. กรณีบริเวณด้านข้างหมู่บ้านชวนชื่น ถนนนนทบุรี 1 มีการก่อสร้างรั้วปิดทางเดินเท้า
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการก่อสร้างรั้วปิดทางเดินเท้าจริง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. กรณีผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารบริเวณทางเดินเท้าด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า
สายสีม่วง แยกนนทบุรี 1 ถึงหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขารัตนาธิเบศร์
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารบริเวณทางเดินเท้า
หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ ได้ดาเนินการแก้ไขและจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว
นายไกร แสงอ่วม
3. กรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะชารุดและป้ายบอกทางตั้งกีดขวางบริเวณทางเดินเท้า
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารฯ หน้าบ้านเลขที่ 75/2 ถนนประชาราษฎร์ ตาบลตลาดขวัญ เทศบาลฯ ได้ทาหนังสือแจ้ง
ไปยังกรมทางหลวงให้ดาเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกเรียบร้อยแล้ว
4. กรณีน้าท่วมขังบริเวณหน้าศาลเจ้าและหน้าวัดกลางบางซื่อ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน
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นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการ
ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้แทนเมือง
กองวิชาการและแผนงาน จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลี ไทย อุเบกีสสถาน ลัทเวีย และเมืองฮิกาชิคาวะ
เวลา 13.30 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมการจัดโครงการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประจาปี 2560 ครั้งที่ 2/2560 โดยมี
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
เตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฯ ในด้านความพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยว การอานวย
ความสะดวกและความปลอดภัย การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และแจ้งกาหนดการ
แถลงข่าวของโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี หน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ในพิธีบาเพ็ญกุศล
สตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดนนทบุรี
จัดขึ้น โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ณ วัดบัวขวัญ
พระอารามหลวง
เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต
เทศบาลนครนนทบุรี ให้แก่คณะกรรมการกองทุนชุมชน และเครือข่ายกองทุนในเขตพื้นที่
เทศบาล ทั้ง 5 ตาบล จานวน 76 กองทุน รวมทั้งสิ้น 150 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คณะกรรมการกองทุนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการดาเนินงาน และขั้นตอนการบริหาร
จัดการกองทุนอย่างถูกต้องในการสร้างเครือข่ายกองทุนชุมชนระดับตาบลและอาเภอ
อันจะนาไปสู่การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานให้เป็นรูปธรรม และปลูกจิตสานึก
ในการบริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยมี นางสาวอัญชนา สลิลรัตน์ พัฒนาการอาเภอเมืองนนทบุรี และนายจิรศักดิ์ คล้ายศรี
หัวหน้าสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สาขา 13 ลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เวลา 10.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับเรือนจาจังหวัดนนทบุรี พ่อค้า
แม่ค้า และพสกนิกรชาวจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามโครงการ
รณรงค์รักษาความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสวรรคตครบ 100 วัน สตมวาร โดยมี
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสสวรรคตครบ 100 วัน สตมวารและเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกให้ผู้ค้าและชุมชน
ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบบริเวณตลาดสดเทศบาล
นครนนทบุรี ซึ่งถือเป็นแหล่งรวบรวมและจาหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ ที่อาจเกิดปัญหา
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มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมได้ง่ายทาให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์และพาหะนาโรคและนาไปสู่
การแพร่กระจายของเชื้อโรค หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี จึงได้ร่วมกันพัฒนาตลาดและ
ลอกท่อระบายน้า ปรับปรุงสุขลักษณะของตลาด เพื่อให้เป็นตลาดสดที่มีความสะอาด
ปลอดภัยสาหรับประชาชนในการเป็นศูนย์รวมของการเลือกซื้ออาหาร ณ บริเวณลาน
หน้าตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี
และเวลา 15.30 นาฬิกา นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาล
ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมคาถาในพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบัวขวัญ
พระอารามหลวง
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวรวุฒิ ศรีนนท์
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ติดตามผลการดาเนินงานโครงการชุมชนคาร์บอนต่า ณ ชุมชนหมู่ที่ 2 ตาบลตลาดขวัญ
โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์มาทาปุ๋ย
โดยใช้ไส้เดือน การคัดแยกขยะอันตราย การปลูกพืชสวนครัวแนวตั้ง และการรณรงค์ประหยัด
พลังงานในครัวเรือน
เวลา 09.00 นาฬิกา วัดทินกรนิมิตร่วมกับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 จัดพิธีทาบุญ
100 วัน เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดทินกรนิมิต
และเวลา 09.30 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน ประจาปี 2560 โดยมี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี
นครนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-อาจารย์
จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และพนักงานเทศบาล ร่วมในพิธี ณ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะผู้บริหารเทศบาล
นครนนทบุรีร่วมทาบุญปีใหม่ ซอยเรวดี 40 และซอยกาหลงชุมชน หมู่ 2 ตาบลตลาดขวัญ
ชุมชนหมู่ 3 ตาบลตลาดขวัญ โซน 2 และ ซอยนนทบุรี 8 แยก 5 จัดพิธีทาบุญเลี้ยงพระเพล
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี สมาชิกสภา
เทศบาลฯ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
เวลา 15.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม
ตามโครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจาปี 2560 โดยมี
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน หัวหน้าส่วน
ราชการ คณะครู-อาจารย์จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และพนักงานเทศบาล
ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2560 เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1-5 ประจาปี 2559 ณ ค่ายลูกเสือ
นิยมไพร อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
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เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตาบล
โคกกลอย จังหวัดพังงา จานวน 80 คน โดยมีนายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ พร้อมด้วย นางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ฌ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เรื่องที่เจ็ด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา สานักการศึกษา
จัดกิจกรรมโครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ประจาปี 2560 ณ โรงเรียน
นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง
เวลา 11.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจาปี 2560 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี เป็นประธาน นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นายนรินทร์ ทิจะยัง ผู้อานวยการ
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานกรุงเทพมหานคร และนายไพบูลย์ พานิชพันธ์
ผู้ช่วยผู้อานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณศาลาริมเขื่อน
ท่าน้านนทบุรี โดยมีการแสดงราอวยพรของนักเรียนจากโรงเรียนวัดแคนอก การรับมอบเงิน
สนับสนุนจากผู้สนับสนุนการจัดงาน การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการจัด
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจาปี 2560 ระหว่างจังหวัด
นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และวัดที่เข้าร่วมโครงการ
และร่วมเยี่ยมชมและชิมอาหารที่ขึ้นชื่อประจาชุมชนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่จัดมาร่วมงาน
แถลงข่าว เช่น ขนมจีนน้าพริก ขนมม้าฮ่อ ขนมผัดผักกาด ขนมบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน สาคู
ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมผักกาด ขนมใส่ไส้ ขนมตาล ขนมเบื้องญวน โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจาปี 2560 เพื่อเสริมมงคลชีวิต ต้อนรับปีใหม่
2560 กาหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 5, 12, 19 กุมภาพันธ์ 2560
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ให้เกียรติร่วมกิจกรรมตาม
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ของชมรมผู้สูงอายุชุมชนขุนเลิศดาริห์การ
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนไพลินพัฒนา ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง ชมรมผู้สูงอายุชุมชนภู่โสภา
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนทับทิมสยาม ชมรมผู้สูงอายุ ช.รุ่งเรือง 4 และชมรมผู้สูงอายุชุมชนเรวดี
โซน 3 ชมรมผู้สูงอายุซอยสหกรณ์ และชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อนวรุณประภา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่

4.2 เรื่อง กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามโครงการจัดการ
มูลฝอยอย่างยั่งยืน

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
ขอแจ้งกาหนดการกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามโครงการ
ผู้อานวยการ
จัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนในวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา โดยมี
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบาย
แก้ไขปัญหาของมูลฝอยและเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”
โดยจัดกิจกรรม “ชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย” ภายใต้หลักการ 3R ประกอบด้วย
Reduce Reuse Recycle ปลูกจิตสานึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการมูลฝอยตั้งแต่การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหา โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอย พร้อมมอบ
ตู้คัดแยกขยะอันตรายให้กับชุมชนทั้ง 93 ชุมชน เพื่อรองรับของเสียอันตรายจากชุมชน
กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชนทั้ง 93 ชุมชน และผู้ประกอบการภายใน
เขตเทศบาล จานวน 800 คน โดยมีวิทยากรจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 5
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
ขอรายงานความคืบหน้ากรณีทางเข้า-ออก โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ได้ดาเนินการ
รองปลัดเทศบาล
ร่วมกับฝ่ายนิติการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือบางส่วนที่ยังไม่ลงนามและจะขอ
ตรวจสอบเอกสารก่อน ในส่วนนี้จะได้ให้ฝ่ายนิติการไปเจรจาอีกครั้ง
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
มติที่ประชุม

การขอใช้ที่ดินวัดยังไม่ได้รับการอนุมัติ หากวัดมอบให้เทศบาลต้องมีเงื่อนไข
เพื่อสร้างสถานศึกษาเป็นสัญญาระยะยาว เรื่องนี้ต้องทาด้วยความรอบคอบ
รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
การจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สัปดาห์แรกจัดในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
ผู้อานวยการ
กาหนดให้ประชาชน ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.30 นาฬิกา เรือลาแรกจะออก
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ เดินทางเวลา 07.00 นาฬิกา ขอเชิญคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วม
เป็นเกียรติและรับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี ขณะนี้มีประชาชน
ประสานทางโทรศัพท์เพื่อสารองที่นั่งเป็นหมู่คณะ จึงได้จัดสถานที่ให้ประชาชนได้นั่งรอ
ก่อนที่จะเข้าแถวลงทะเบียน
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ได้มีประชาชนโทรศัพท์มาประสานเพื่อสารองที่นั่งจานวน 100 คน ซึ่งได้แจ้งให้
จัดเป็นกลุ่มเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการลงเรือ หากมีผู้สนใจจานวนมากจะทาให้วัด
มีรายได้จากส่วนนี้
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นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ขอให้กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ แจ้งบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาร่วมสารวจท่าเทียบเรือ
ผู้อานวยการ
วัดแคนอก เนื่องจากได้หารือกับนายสุรชาติ กันนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ซึ่งได้แจ้งว่า
กองวิชาการและแผนงาน ท่าเทียบเรือมีทั้งท่าเรือเก่าและท่าเรือใหม่ โดยท่าเรือเก่าจะต่ากว่าระดับน้าประมาณ
50 เซนติเมตร เรือจะเข้าเทียบท่าง่ายกว่า แต่จะมีปัญหาเรื่องท่าเทียบเรืออยู่ติดกับแพของ
ร้านอาหาร ซึง่ ยื่นออกมาประมาณ 1 เมตร เกรงว่าหัวเรือจะชน และมีการนาขยะมาวางไว้
จานวนมาก สาหรับท่าเรือใหม่ซึ่งสูงจากระดับน้า 1 เมตร หากจะใช้ท่าเรือใหม่จะต้องใช้
สะพานพาดกับท่าเทียบเรือ
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
มติที่ประชุม

ผมคิดว่าน่าจะใช้ท่าเทียบเรือเก่า หากเจ้าหน้าที่ขับเรือมีความชานาญก็จะไม่ชน
กับแพของร้านอาหาร ส่วนเรื่องขยะให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดเก็บและทาความสะอาด
ให้เรียบร้อย ในส่วนนี้ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ขับเรือว่าจะใช้ท่าเทียบเรือเก่าหรือ
ท่าเทียบเรือใหม่
รับทราบ

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ขอรายงานความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ผู้อานวยการ
ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสามารถใช้ WI-FI ได้
กองวิชาการและแผนงาน ซึ่งมีจานวน 40 จุด ทั้ง 5 ชั้น โดยเครือข่ายผู้บริหารเป็น VIP โดยแยกเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่
และประชาชนใช้ WI-FI ฟรี เพื่อเพิ่มการบริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย Website ของเทศบาลและข้อมูลเทศบาล
โครงการนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มโครงการที่สานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 1 หากปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จจะดาเนินการติดตั้ง WI-FI ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสุนิตา เชื้อสาราญ
กองวิชาการและแผนงานได้ประมวลภาพเหตุการณ์น้าท่วม การรับบริจาคปัจจัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสิ่งของต่าง ๆ ตลอดจนการนาสิ่งของที่รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคใต้
โดยจัดทาเป็นวีดีโอ ขอเชิญทุกท่านรับชม
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
มติที่ประชุม

การบันทึกภาพและประมวลภาพกิจกรรมให้ความช่วยเหลือน้าท่วมชาวใต้ทาให้
ประชาชนได้รับทราบว่าเทศบาลฯ ได้นาปัจจัยและสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปช่วยผู้ประสบภัย
น้าท่วมภาคใต้จริง
รับทราบ
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นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา

นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

