รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
2. นายวุฒิชัย มะสี
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. นายคารณ เทียมเวหา
13. นางปารวีย์ หอยสังข์
14. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
15. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
16. นายศิริชัย ตระการฤทธา
17. นางกชกร เงินบารุง
18. นายประสาน หวังอุดมชัย
19. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
20. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
21. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
22. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
23. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
24. นายไกร แสงอ่วม
25. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
26. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
27. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
28. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
29. นางศศิธร แกล้งทนง
30. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
31. นายกวี ศิริชาติวาปี
32. นายวินัย ควรสนอง
33. นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายการระบายน้า
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักการศึกษา
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34. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
35. นายสมหมาย บุบผามาโล
36. นายเอกรัตน์ สุขรังสรรค์
37. นายคัมภีร์ พ่วงรอดพันธุ์
38. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
39. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
3. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
4. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการศึกษา

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)

นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 5 ประจาปี
รองนายกเทศมนตรี
พ.ศ.2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุม
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีรับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
- ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี
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นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 11,473 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย
จานวน 1,775 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน 784 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี
จานวน 19,028 คน
รวมทั้งสิ้น 33,060 คน
เรื่องที่สอง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 18 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักการช่าง จานวน 2 เรื่อง ฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง จานวน 16 เรื่อง ดังนี้
1. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณซอยพิบูลสงคราม 22 ถนนพิบูลสงคราม
ตาบลบางเขน มีรถบรรทุกสิบล้อใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรเป็นประจา ระหว่างเวลา
03.00 - 06.00 นาฬิกา และเวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา
2. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณซอยวัดกาแพง 8 ถนนพิบูลสงคราม ตาบลบางเขน
มีรถบรรทุกสิบล้อ รถผสมปูนซีเมนต์ และรถเจาะเสาเข็มใช้เส้นทางดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง
เนื่องจากมีการก่อสร้างหมู่บ้านภายในซอยทาให้ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละออง
3. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณปากซอยรัตนาธิเบศร์ 9 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตาบลบางกระสอ มีผู้มาใช้บริการร้านสุกัญญานารถยนต์มาจอดบริเวณทางเดินเท้าทาให้
การสัญจรไม่สะดวก
4. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณปากซอยหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 16
ตาบลท่าทราย ร้านแจ่วชาบูได้ตั้งสิ่งของล้าถนนทาให้การสัญจรไม่สะดวก
5. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณด้านข้างร้านแสงทอง (จาหน่ายจักรยาน)
ถนนประชาราษฎร์ ตาบลตลาดขวัญ มีการเล่นกีฬาตะกร้อทาให้เกิดเสียงดังรบกวน
ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 นาฬิกา
6. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณหอนาฬิกาท่าน้านนทบุรี ถนนประชาราษฎร์
ตาบลสวนใหญ่ มีการจาหน่ายสินค้าอาหารบริเวณทางเดินเท้าเป็นประจาทุกวัน ระหว่างเวลา
06.00 – 22.00 นาฬิกา ทาให้การสัญจรไม่สะดวก
7. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณซอยงามวงศ์วาน 14 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน
มีการจาหน่ายอาหารบนผิวจราจร ทาให้การสัญจรไม่สะดวก
8. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณซอยนนทบุรี 21 แยก 8 ตาบลบางกระสอ
มีการจอดรถยนต์ ตกแต่งท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ และจาหน่ายยาเสพติด ทาให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน
9. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณซอยติวานนท์ 28 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกระสอ
มีการจอดรถยนต์กีดขวางการสัญจรทั้งสองฝั่ง และบริเวณด้านข้างที่ทาการไปรษณีย์
ทาให้การสัญจรไม่สะดวก
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10. ประชาชนร้องเรียนว่าอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านสายัณห์ 1 ซอยสามัคคี 20
ถนนสามัคคี ตาบลท่าทรายได้รับความเดือนร้อนจากบ้านเช่าใกล้เคียงซึ่งมีผู้อยู่อาศัยเป็น
แรงงานคนไทย และคนต่างด้าว ตั้งวงดื่มสุราและเปิดเพลงเสียงดัง ทาให้ได้รับความเดือดร้อน
11. ประชาชนร้องเรียนว่าร้านอาหารบริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)
ตาบลสวนใหญ่ มีการจองพื้นที่สาธารณะสาหรับให้ผู้ใช้บริการร้านอาหารนารถยนต์มาจอด
หากไม่ได้ใช้บริการร้านอาหารก็จะไม่สามารถจอดรถยนต์บริเวณดังกล่าวได้
12. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณถนนติวานนท์ ตาบลท่าทราย ถึงบริเวณสี่แยก
แคราย ถนนติวานนท์ มีการจอดรถยนต์และวางสิ่งของบริเวณทางเดินเท้าทาให้การสัญจร
ไม่สะดวก
13. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณซอยนนทบุรี 46 ถนนสนามบินน้า ตาบลท่าทราย
มีการจอดรถกีดขวางการสัญจร โดยเฉพาะช่วงเช้าจะมีการตั้งร้านจาหน่ายสินค้า ทาให้
การสัญจรไม่สะดวก
14. ประชาชนร้องเรียนว่าบ้านเลขที่ 9 หมู่บ้านประชานิเวศน์ ซอย 8/3 แยก 8
ตาบลท่าทรายมีการตั้งวงดื่มสุรา เปิดเพลงเสียงดัง และส่งเสียงดังตลอดเวลา ตั้งแต่เวลา
19.00 นาฬิกา ทาให้ได้รับความเดือดร้อน
15. กรมราชทัณฑ์ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯ ดาเนินการแจ้งผู้ประกอบการ
จานวน 2 ราย รื้อถอนแผงลอยจาหน่ายอาหารออกจากบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้
ระหว่างประเทศด้านกระบวนยุติธรรม ตามพระราชดาริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตาบลสวนใหญ่ เนื่องจากบังทัศนียภาพของ
อาคารดังกล่าว
16. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณซอยงามวงศ์วาน 27 แยก 6 ตาบลบางเขน
ร้านอาหารลาบนัว ส่งเสียงดังรบกวนตั้งแต่เวลา 19.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ทาให้ได้รับ
ความเดือดร้อน
17. ประชาชนขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯ จัดระเบียบการจราจร และทางม้าลาย
เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าคอนโดลุมพินี ประชาชื่น-พงษ์เพชร ถนนประชาชื่น
ตาบลบางเขน
18. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณปากซอยประชาราษฎร์ 5 (หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 4)
ถนนประชาราษฎร์ ตาบลตลาดขวัญ มีการตั้งแผงจาหน่ายสินค้ากีดขวางการจราจร
ทาให้ไม่ได้รับความสะดวก
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

กรณีรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง รถขนดิน เข้าไปถมดินในซอยวัดฝางและจะต้องผ่าน
บริเวณซอยพิบูลสงคราม 22 ไปยังซอยวัดกาแพง 8 แล้วเลี้ยวขวาไปยังโครงการก่อสร้างหมู่บ้าน
ซึง่ ผู้ประกอบการได้ขออนุญาตกับเทศบาลฯ เรียบร้อยแล้ว ปัญหาคือ มีเศษดินตกหล่น
ถนนชารุด และมีการใช้เส้นทางสัญจรในยามวิกาล ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าถนนชารุดเสียหายจริง จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ
ระงับการดาเนินการ พร้อมทั้งออกคาสั่งทางปกครองและรายการผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
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นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
1. กรณีบริเวณปากซอยรัตนาธิเบศร์ 9 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ มีผู้มาใช้บริการร้านสุกัญญานารถยนต์มาจอดบริเวณทางเดินเท้าทาให้การสัญจรไม่สะดวก
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าร้านสุกัญญาเปิดบริการในเวลากลางคืนและมีการนา
รถยนต์มาจอดบริเวณทางเดินเท้าจริง จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อจัดระเบียบ
การจราจรเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีบริเวณปากซอยหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอย 16 ตาบลท่าทราย
ร้านแจ่วชาบูได้ตั้งสิ่งของรุกล้าถนน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการตั้งสิ่งของจริง
จึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดาเนินการนาสิ่งของออกเรียบร้อยแล้ว
3. กรณีบริเวณด้านข้างร้านแสงทอง (จาหน่ายจักรยาน) ถนนประชาราษฎร์
ตาบลตลาดขวัญ มีเล่นกีฬาตะกร้อ ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 นาฬิกา จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าสนามตระกร้อดังกล่าวเป็นของเทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน และได้มีป้ายกาหนดระยะเวลาการใช้สนาม ระหว่างเวลา 17.00 – 21.30 นาฬิกา
4. กรณีบริเวณหอนาฬิกาท่าน้านนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ ตาบลสวนใหญ่
มีการจาหน่ายสินค้าอาหารบริเวณทางเดินเท้าเป็นประจาทุกวัน ระหว่างเวลา
06.00 – 22.00 นาฬิกา จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการผ่อนผัน
ให้จาหน่ายอาหารได้ มีการตรวจสอบและจัดระเบียบเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
5. กรณีบริเวณซอยงามวงศ์วาน 14 ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน
มีการจาหน่ายอาหารบนผิวการจราจร ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
6. กรณีบริเวณซอยนนทบุรี 21 แยก 8 ตาบลบางกระสอ มีการจอดรถยนต์
ตกแต่งท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ และจาหน่ายยาเสพติด ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
7. กรณีบริเวณซอยติวานนท์ 28 ถนนติวานนท์ ตาบลบางกระสอ มีการจอดรถยนต์
กีดขวางการสัญจรทั้งสองฝั่ง และบริเวณด้านข้างที่ทาการไปรษณีย์ จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการจอดรถยนต์กีดขวางการสัญจรจริง ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
8. กรณีผอู้ าศัยอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านสายัณห์ 1 ซอยสามัคคี 20 ถนนสามัคคี
ตาบลท่าทราย ได้รับความเดือนร้อนจากบ้านเช่าใกล้เคียงซึ่งมีผู้อยู่อาศัยเป็นแรงงานคนไทย
และคนต่างด้าว ตั้งวงดื่มสุราและเปิดเพลงเสียงดัง ได้ประสานอาเภอเมืองนนทบุรีเพื่อตรวจสอบ
เรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
9. กรณีร้านอาหารบริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ตาบลสวนใหญ่
มีการจองพื้นที่สาธารณะสาหรับให้ผู้ใช้บริการร้านอาหารนารถยนต์มาจอด จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการนารถยนต์มาจอดเพื่อขนย้ายสิ่งของที่นามาจาหน่าย ได้แจ้ง
ผู้ประกอบการไม่ให้นารถยนต์มาจอดทิ้งไว้เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะสาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน
10. กรณีร้องเรียนว่าบริเวณถนนติวานนท์ ตาบลท่าทราย ถึงบริเวณสี่แยก
แคลาย ถนนติวานนท์ มีการจอดรถยนต์และวางสิ่งของบริเวณทางเดินเท้าจากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการจอดรถยนต์และวางสิ่งของเพียงบางจุด ได้จัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว
11. กรณีบริเวณซอยนนทบุรี 46 ถนนสนามบินน้า ตาบลท่าทราย
มีการจอดรถกีดขวางการสัญจร จะได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวต่อไป
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12. กรณีบ้านเลขที่ 9 หมู่บ้านประชานิเวศน์ ซอย 8/3 แยก 8 ตาบลท่าทราย
มีการตั้งวงดื่มสุรา เปิดเพลงเสียงดัง และส่งเสียงดัง ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดาเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
13. กรณีกรมราชทัณฑ์ได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯ ดาเนินการแจ้ง
ผู้ประกอบการรื้อถอนแผงลอยจาหน่ายอาหารออกจากบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้
ระหว่างประเทศด้านกระบวนยุติธรรม ฯ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามี
ผู้ประกอบการจาหน่ายอาหารจริง ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดาเนินการรื้อถอนแผงลอย
เรียบร้อยแล้ว
14. กรณีบริเวณซอยงามวงศ์วาน 27 แยก 6 ตาบลบางเขน ร้านอาหารลาบนัว
ส่งเสียงดังรบกวน ได้ประสานอาเภอเมืองนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดาเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
15. กรณีประชาชนขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลฯ จัดระเบียบการจราจร
และทางม้าลาย เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณด้านหน้าคอนโดลุมพินี ประชาชื่น-พงษ์เพชร
ถนนประชาชื่น ตาบลบางเขน จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริเวณดังกล่าว
อยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดง ไม่สามารถทาเป็นทางม้าลายได้เพราะอาจเกิดความไม่ปลอดภัย
ต่อชีวิตของประชาชน
16. กรณีบริเวณปากซอยประชาราษฎร์ 5 (หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 4) ถนนประชาราษฎร์
ตาบลตลาดขวัญ มีการตั้งแผงจาหน่ายสินค้ากีดขวางการจราจร ได้มีการจัดระเบียบ
การจาหน่ายสินค้า และมีการร่นระยะของแผงจาก 4 เมตร เหลือ 2 เมตร
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

เทศบาลฯ มีโครงการดาเนินการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณด้านหน้าคอนโดลุมพินี
ประชาชื่น-พงษ์เพชร ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเรื่องงบประมาณกับคอนโดลุมพินี
ผมมีข้อเสนอแนะเรื่องการรายงานผลการร้องเรียนว่าควรสรุปหัวข้อที่สาคัญ
สาหรับเรื่องการจาหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่สาธารณะสานักการช่างได้ประสานกับ
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ เพื่อจัดระเบียบการจาหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะ
และจัดระเบียบการจอดรถยนต์บริเวณทางเดินเท้า

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ในส่วนนี้เห็นด้วยกับผู้อานวยการสานักการช่างว่าควรสรุปเรื่องที่สาคัญ ๆ
รักษาราชการแทน
ขอให้ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาบริเวณกรมราชทัณฑ์
ปลัดเทศบาล
ให้เรียบร้อย
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
เทศบาลฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้าเป็นจานวนมาก
รองนายกเทศมนตรี
ผมมีความเห็นว่าควรกาหนดจุดผ่อนผันที่ชัดเจน ในส่วนที่ไม่ได้กาหนดจุดผ่อนผัน
ประธาน
ให้จัดระเบียบห้ามจาหน่ายสินค้าเจ้าหน้าที่รักษาความสงบฯ ต้องเข้มงวดเพื่อจะได้ไม่มี
การร้องเรียน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์

นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม 2560 สานักการศึกษา จัดโครงการศึกษาเรียนรู้
ผู้อานวยการ
สู่โลกกว้าง “แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สวนสัตว์ดุสิต” โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจาก
กองวิชาการและแผนงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1-11 เข้าชมส่วนจัดแสดงสัตว์และทาฐานกิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ในสวนสัตว์นานาชนิด และมีวิทยากรของสวนสัตว์ดุสิตคอยบรรยายให้ความรู้ อานวยความสะดวก
และพาเข้าชมการแสดงที่ทางสวนสัตว์ดุสิตจัดแสดง คือการแสดงโชว์จากแมวน้า และการแสดง
กายกรรมจากประเทศเคนย่า
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาของมูลฝอย
และเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” โดยจัดกิจกรรม
“ชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย”ภายใต้หลักการ 3R ประกอบด้วย Reduce Reuse
Recycle ปลูกจิตสานึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอย พร้อมมอบตู้คัดแยกขยะอันตราย
ให้กับชุมชนทั้ง 93 ชุมชน เพื่อรองรับของเสียอันตรายจากชุมชน กิจกรรมในวันนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชนทั้ง 93 ชุมชน และผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาล จานวน 800 คน
โดยมีวิทยากรจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มาร่วมบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
- เวลา 09.00 นาฬิกา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จัดงานกีฬาสีภายใน
ประจาปีการศึกษา 2559 โดยนางภัทรนันท์ ชมภูแสง ผู้อานวยการสถานศึกษาฯ เป็นประธาน
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด โดยมีการแข่งขันกีฬาวิ่ง 300 เมตร เรือบก ชักเย่อ เดินกะลา
วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งหนีบท่อ วิ่งวิบาก เดินตะขาบ วิ่งกระสอบ เหยียบลูกโป่ง ประกวดหรีดเดอร์
กองเชียร์และขบวนพาเหรด บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา สมาชิกสภาเทศบาล
นครนนทบุรี ให้เกียรติร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ของชมรมผู้สูงอายุชุมชนเรวดี โซน 1 ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่ 3 ตลาดขวัญ และชมรมผู้สูงอายุ
วัดพลับพลา โดยประธานชมรมผู้สูงอายุและสมาชิกของชมรมดังกล่าว พร้อมด้วย
นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ โดยมี
วิทยากรจากโรงพยาบาลศรีธัญญา มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
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เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 สานักการศึกษา จัดโครงการพัฒนาครูและ
นักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ประถมศึกษา) โดยมีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางสุภัตรา ลี้ละวงศ์ ผู้อานวยการ
สานักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนจาก
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1-5 เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาทีมโดย รศ.ดร.สมวงศ์ แปลงประสบโชค หัวหน้าภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏพระนคร มาให้ความรู้และทากิจกรรม
ตลอด 2 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงานแขวงท่าทราย
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายทัตพล เอี่ยมเกตุแก้ว ประธานชุมชน
หมู่ที่ 2 ตาบลตลาดขวัญ คณะกรรมการชุมชน ประชาชน และกลุ่มจิตอาสา ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ จากัด
ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ติดตามผลและตรวจประเมินผลการดาเนินงานด้านการลดภาวะโลกร้อน
โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 ของชุมชนหมู่ที่ 2 ตาบลตลาดขวัญ ซึ่งเทศบาล
นครนนทบุรี ได้ส่งเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชุมชนดังกล่าว
มีการดาเนินงานอย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม เปิดโอกาสและปลูกฝังจิตสาธารณะให้ประชาชน
ในชุมชน ตลอดจนเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคม อันจะส่งผล
ต่อความยั่งยืนของการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป โดยมีนางสุพัตรา พลายานนท์
จิตอาสา เป็นผู้นาเสนอผลการดาเนินงานด้านการลดภาวะโลกร้อนให้แก่คณะกรรมการฯ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคาร์บอนต่า หมู่ที่ 2 ตาบลตลาดขวัญ ในซอยเรวดี 81 ซอยเรวดี 77
ซอยเรวดี 75 และซอยเรวดี 73
เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายวรวุฒิ ศรีนนท์
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับพล.ต.ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ
และคณะของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดาเนินงาน ตามโครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของโรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้าในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ที่ทาหน้าที่ในการรองรับน้าเสียจากแหล่งกาเนิดน้าเสีย
พื้นที่ประชานิเวศน์ 3 และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อบาบัดให้ได้มาตรฐาน ก่อนปล่อยออกสู่
คลองบางตลาดและไหลออกแม่น้าเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้า
ประชานิเวศน์ 3
เรื่องที่เจ็ด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ นายวุฒิชัย มะสี และ
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจดูการปฏิบัติงานการดูดตะกอนเลน
ตามบ่อสูบน้า บริเวณซอยติวานนท์ 9,24,28,32 ซอยงามวงศ์วาน 19 ซอยประชาชื่น 2,4,7,8
และซอยสามัคคี 58/10 ซึ่งฝ่ายการระบายน้า สานักการช่างและสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม นาเจ้าหน้าที่และรถดูดมาร่วมกันปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้าภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
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เรื่องที่แปด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับพลตารวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมการค้าภายใน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะ
ซึง่ เดินทางลงพืน้ ที่ เพือ่ ทาการทดสอบความปลอดภัยของผัก ผลไม้ อาหารหมักดอง
และอาหารทะเล โดยใช้ชุด Test Kit ตรวจการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล
การปนเปื้อนยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ และการใช้สารกันรา (กรดซาลิซิลิค)ในอาหารหมักดอง
ณ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ซึง่ ผลการสุ่มตรวจและทดสอบหาสารปนเปื้อนในอาหาร
พบว่าไม่มีการปนเปื้อนของบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว และฟอร์มาลีน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน สืบเนื่องจากได้ไปร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560
รักษาราชการแทน
เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ปลัดเทศบาล
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการ
จังหวัด ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุม พระราชธรรมนิเทศ (หลวงพ่อพยอม กัลยาโณ)
ได้บรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมอะไร ที่ควรมีในใจข้าราชการ” ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
ท่านให้ใช้เมตตากับปัญญาคู่กัน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีข้อสั่งการ 3 เรื่อง
1. การตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดท่าน้านนทบุรี เพราะประชาชนได้ร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาที่จอดรถยนต์ และให้จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
เรื่องความสะอาด และสถานที่จาหน่ายอาหาร เชิญประชาชนและผู้นาตลาดเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชุมและเสนอข้อคิดเห็น
2. การขยายศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ Government Center บริเวณชั้น 1
โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสเกต
3. การจัดงานพฤกษานนท์ งาน “The Best of Nonthaburi” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอสุดยอดสินค้าและบริการที่แสดงถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี
สู่สาธารณชน เป็นการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชน การส่งเสริมการเกษตร เช่น
การปลูกทุเรียนเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นผลไม้ประจาจังหวัดนนทบุรี
การประชุมทุกครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจะติดตามการดาเนินงาน โดยเฉพาะ
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ฝากสานักการช่างรวบรวมและรายงานให้ทราบด้วย เรื่องกล้อง CCTV
ท่านได้สั่งการให้การไฟฟ้าตัดสายไฟเพื่อจัดระเบียบ การไฟฟ้าได้ตัดสายไฟของเทศบาลฯ
ไป 3 จุด ทาให้กล้อง CCTV ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเข้ามาตรวจสอบ และบริษัทฯ ผู้รับจ้างได้ร้องเรียนว่าเทศบาลไม่คืนหลักประกันสัญญา
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ตามกาหนดเวลา ส่วนนี้จึงได้หารือกับผู้อานวยการสานักการคลังว่าโครงการที่ใกล้หมดสัญญา
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละโครงการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา พร้อมทั้งรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ การตรวจสอบต้องมีผู้ชานาญการร่วมตรวจสอบ การเสนองานให้ทา
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น
สาหรับเรื่องการขออนุมัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนที่จะเสนอญัตติ
เข้าสภาเทศบาลฯ การจัดทาเอกสารขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบสานักการช่างดาเนินการ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
เรื่องแรก สืบเนื่องจากสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบนายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
เพื่อเชิญเทศบาลฯ เข้าร่วมประกวดเมืองน่าอยู่ ในการประกวดเมืองน่าอยู่มีตัวชี้วัดประมาณ
50 ข้อ สาหรับตัวชี้วัดนี้สมาคมสถาปนิกขอให้เทศบาลฯ พิจารณาตัวชี้วัดต่างๆ ว่าหลักเกณฑ์
ที่กาหนดสามารถดาเนินการได้หรือไม่ มีอุปสรรคหรือไม่ ให้เทศบาลฯ พิจารณาความเหมาะสม
เพื่อนามาใช้เป็นตัวชี้วัด หน่วยงานที่ชนะการประกวดจะได้รับโล่รางวัล ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาว่าตัวชี้วัดต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด และรวบรวมให้สานักการช่าง เพื่อแจ้ง
สมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทยใช้เป็นแบบในการประเมินต่อไป
เรื่องที่สอง เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
พร้อมกับนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยม เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เข้าร่วม
โครงการ ICU โรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องสถานที่ ทางโรงเรียนอนุบาลได้แจ้งกับ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการว่า โรงเรียนได้ใช้พื้นที่บางส่วนของธนารักษ์และอาคารศาลากลาง
หลังเก่าเป็นห้องเรียน ซึ่งมีขึ้นทะเบียนและจะดาเนินการปรับปรุง โดยระหว่างการปรับปรุงโรงเรียน
จะได้รับผลกระทบ ทาให้ไม่มีสถานที่เรียนระหว่างที่มีการปรับปรุง จึงเป็นเหตุให้มีการร้องเรียนถึง
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ขอรับการช่วยเหลือเป็นโรงเรียน ICU โรงเรียนได้เสนอว่า
เมื่ออาคารปรับปรุงแล้วเสร็จจะขอกลับมาใช้พื้นที่เดิม ขอใช้พื้นที่ 10 ไร่ สวนเฉลิมพระเกียรติ
หรือพื้นที่ว่างของกรมราชทัณฑ์ ในส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวว่าพื้นที่ของสวนสาธารณะ
กาญจนาภิเษกพื้นที่ 10 ไร่ ปัจจุบันไม่น่าจะได้ เพราะได้นาพื้นที่จุดนั้นมาทาเป็นศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์ทุเรียน ส่วนกรมราชทัณฑ์โรงเรียนไม่เคยติดต่อดาเนินการประสานงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้เสนอให้ใช้พื้นที่บริเวณหอสมุดประชาชนประมาณ 1ไร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการจานวนไม่มาก จะได้ประสานกับนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอีกครั้ง ส่วนเรื่อง TOR ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กาหนดราคากลาง หากเรียบร้อยแล้วจะส่งให้สานักการศึกษาดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบทุกสานัก/กอง ดาเนินการ
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นายศราวุธ ธรรมแสง
สานักปลัดเทศบาลขอรายงานการดาเนินงาน 2 เรื่อง ดังนี้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
1. ตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนท่านนายกเทศมนตรีเรื่องการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อาเภอเมืองนนทบุรีจะนาประชาชน จานวน 700 คน
เดินทางไปเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
โดยมอบหมาย ดังนี้
1. เทศบาลนครนนทบุรี จานวน 200 คน จัดยานพาหนะรถบัส จานวน 4 คัน
กาหนดหมายเลขประจารถ หมายเลข 1,2,3 และ 4
2. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จานวน 100 คน จัดยานพาหนะรถบัส จานวน 2 คัน
กาหนดหมายเลขประจารถ หมายเลข 5 และ 6
3. เทศบาลตาบลไทรม้า จานวน 100 คน จัดยานพาหนะรถบัส จานวน 2 คัน
กาหนดหมายเลขประจารถ หมายเลข 7 และ 8
4. องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักน้อย จานวน 100 คน จัดยานพาหนะรถบัส
จานวน 2 คัน กาหนดหมายเลขประจารถ หมายเลข 9 และ 10
5. องค์การบริหารส่วนตาบลบางกร่าง จานวน 100 คน จัดยานพาหนะรถบัส
จานวน 2 คัน กาหนดหมายเลขประจารถ หมายเลข 11 และ 12
6. องค์การบริหารส่วนตาบลบางไผ่ จานวน 100 คน จัดยานพาหนะรถบัส
จานวน 2 คัน กาหนดหมายเลขประจารถ หมายเลข 13 และ 14
ขอมอบหมายภารกิจการดาเนินการ กองสวัสดิการสังคมเชิญชวนประชาชนร่วมเดินทาง
จานวน 200 คน สานักปลัดเทศบาลจัดทาโครงการจัดหารถบัส จัดอาหารว่างเครื่องดื่ม
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจารถบัสคันละ 1 คน สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัด
เจ้าหน้าที่พยาบาลประจารถบัสคันละ 1 คน กองวิชาการและแผนงานจัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
และประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

รับทราบ มอบทุกสานัก/กอง ดาเนินการ
เรื่องแรก จังหวัดนนทบุรีขอใช้สถานที่เก็บข้อสอบ ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2560
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องทีส่ อง ผมได้ไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนคอนโดมิเนียมร่วมกับสานักสาธารณสุขฯ
และฝ่ายปกครอง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างคอนโดมิเนียม 22 ชั้น
ไม่มีแผงป้องกันฝุ่น ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน และบ้านเรือนเสียหายบางส่วน ผู้ร้องเรียน
ได้เรียกร้องค่าเสียหายจานวน 2 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ยินยอมรับผิดชอบจานวน 90,000 บาท
ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพความเสียหายและประเมินค่าซ่อมแซมประมาณ 100,000 บาท
ขณะนี้ได้แจ้งระงับการก่อสร้างแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามก็จะได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
สาหรับเรื่องการลาดยางใต้ทางด่วนยังไม่แล้วเสร็จ เพราะสามารถดาเนินการได้เฉพาะในเวลากลางคืน
จะเร่งทาให้เสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์ ส่วนเรื่องรางระบายน้าทาให้น้าไหลลงมาใต้ทางด่วน
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อยู่ระหว่างทาหนังสือแจ้งการทางพิเศษดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนเรื่องศาลาที่พัก
ผู้โดยสารได้ดาเนินการแล้ว 1 จุด บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
สาหรับด้านหน้าสถานีดาวเทียมไทยคมอยู่ระหว่างดาเนินการ สาหรับงบประมาณสนับสนุน
ของจังหวัดนนทบุรี จานวน 1,000 ล้านบาท เทศบาลฯ ได้เสนอโครงการจานวน 5 โครงการ
ได้รับการอนุมัติจานวน 3 โครงการ ส่วนโครงการก่อสร้างถนนสามัคคีจะเร่งรัดดาเนินการ
นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
เรื่องนี้เป็นการประชุมการจัดทาโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเศรษฐกิจ
รองปลัดเทศบาล
ให้กับประเทศ ปี 2561 ซึ่งเป็นงบประมาณเพิ่มเติม ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ชี้แจง
นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
โครงการแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนเศรษฐกิจให้กับประเทศ ปี 2561
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ งบประมาณเพิ่มเติม ปี 2561
1. ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาเมือง ซึ่งตรงกับพื้นที่ของเทศบาลนครนนทบุรี
2. ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภาคและพัฒนาจังหวัด
ส่วนนี้เป็นข้อพิจารณาของโครงการที่เทศบาลฯเสนอไป ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นเรื่อง
รายละเอียดของโครงการต้องมีความพร้อม โดยเฉพาะโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แบบแปลน
ต้องมีที่มาของประมาณการราคา ปร.4 และ ปร 5. สาหรับรูปแบบต้องดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์
เทศบาลนครนนทบุรี กลุ่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคกลาง ซึ่งเป็นแบบที่เทศบาลฯ
เสนอแล้วไม่ผ่าน รายละเอียดให้ส่งสานักงานจังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
หากรายละเอียดไม่ครบจะพิจารณาท้องถิ่นอื่นต่อไป ส่วนเขื่อนเป็นลักษณะโครงการฟังก์ชั่น
ต้องเสนอในนามท้องถิ่นถึงกรมฯ เพื่อเสนอต่อรัฐบาล เนื่องจากใช้งบประมาณจานวนประมาณ
3,300 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะให้ส่วนราชการใดดาเนินการ แต่เทศบาลฯ ต้องแสดงเจตนารมณ์
เพื่อป้องกันน้าท่วมในเขตเทศบาลฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบสานักการช่างดาเนินการ

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ปลัดจังหวัดนนทบุรีได้สอบถามเรื่องการปรับปรุงบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดว่า
รักษาราชการแทน
จะดาเนินการปรับปรุงเมื่อใด เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลากลาง
ปลัดเทศบาล
ไม่สวยงาม มอบสานักการช่างประสานเรื่องนี้ และขอฝากเรื่องการจัดระเบียบวาระการประชุม
ขอให้นาเรื่องเพื่อพิจารณาจัดเข้าระเบียบวาระด้วย เช่น การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ที่จะนาเข้าโครงการ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2560
ของสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้เข้าที่ประชุมแต่ยังไม่ได้หารือ ว่าต้องส่งเข้าประกวด เช่น การปรับปรุง
เลขหมายประจาบ้าน
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จ่าเอกอนุรักษ์ โยธารักษ์
สาหรับรางวัล ก.พ.ร. ในปี 2560 ซึ่งมติหัวหน้าส่วนราชการที่ประชุมเมื่อคราวที่ผ่านมา
ผู้อานวยการ
มีมติให้ส่งกองทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน เข้าเสนอรับรางวัล ในส่วนของการพัฒนาการ
กองทะเบียนราษฎรฯ
ให้บริการประชาชน ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงเลขที่บ้าน
2. โครงการให้บริการก่อนเวลาทาการ
3. โครงการการให้บริการผู้ป่วยติดเตียง
ในส่วนกองทะเบียนราษฎรฯ ได้ประสานกับสานักการสาธารณสุขฯ ให้นารถพยาบาล
ให้บริการในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงในหลายครั้งที่ผ่านมา เป็นการส่งเสริมการให้บริการของประชาชน
แต่ส่วนของรางวัล ก.พ.ร. เทศบาลฯ มีข้อเสียเปรียบเป็นเพียงจุดเล็กของระดับประเทศ หากเป็น
กรมการปกครองส่งเข้าประกวดสานักทะเบียนทั้งประเทศ ซึง่ มีการบริหารจัดการเหมือนกัน
แต่จะโดดเด่นมากกว่า แต่การแข็งขันระดับประเทศอาจจะทาให้ได้รับรางวัลยาก เพราะมีผู้ร่วม
ประกวดหลายหน่วยงาน เช่น กรมขนส่ง การประปา การไฟฟ้า ที่มีสาขาสาหรับบริการประชาชน
ทั่วประเทศ แต่กองทะเบียนฯ จะพยายามทาให้ดีที่สุด ขอฝากเรื่องการจอดรถยนต์ขวางบริเวณ
ทางขึ้น-ลงชั้นใต้ดิน ผมเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์ และการจอดรถจักรยานยนต์
ขวางทางเข้าออกสานักงาน ตลอดจนผู้ที่มาสายแล้วจอดรถยนต์ขวางทาง ส่วนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยจัดระเบียบด้วย
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
สานักปลัดเทศบาลควรจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์บริเวณด้านข้างอาคาร
รองนายกเทศมนตรี
สานักงานเทศบาล กาชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล เพราะมีการจอดรถจักรยานยนต์
จานวนมากทาให้รถยนต์เข้า-ออกไม่สะดวก อาจเกิดอุบัติเหตุได้
มติที่ประชุม
นางปารวีย์ หอยสังข์
ผู้อานวยการ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ

รับทราบ
ขอรายงานผลการจัดงานไหว้พระ 9 วัด การจัดงานที่ผ่านมา 2 สัปดาห์ มีประชาชน
ชื่นชมการจัดงานเป็นจานวนมาก แต่จะมีปัญหาเรื่องของกาหนดเวลา เพราะประชาชนส่วนใหญ่
จะเดินชมสินค้ายังไม่ได้ไปทาบุญไหว้พระก็ต้องกลับขึ้นเรือเพราะหมดเวลา และพ่อค้า แม่ค้า
ที่มาจาหน่ายสินค้ามีจานวนลดลง เนื่องจากจาหน่ายสินค้าไม่ได้ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์
2560 ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาร่วมงานในครั้งนี้ โดยเน้นย้าเรื่อง
การดูแลความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจภาคพื้นประชาชนในท้องถิ่น จึงได้ปรับเปลี่ยนเวลาจากเดิมใช้เวลาในแต่ละที่ 30 นาที
เป็น ศาลเจ้าแม่ทับทิม 20 นาที ศาลหลักเมือง 20 นาที วัดโตนด วัดบางระโหง วัดท้ายเมือง
วัดแคนอก 40 นาที พุทธสถานเชิงท่า 30 นาที วัดฉิมพลี และวัดปรมัยยิกาวาส 1 ชั่วโมง 30 นาที
กาหนดเวลาเดินเรือจากท่าน้านนทบุรี จนกระทั่งถึงเวลากลับถึงท่าน้านนทบุรี ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 7 ชั่วโมง เที่ยวแรกจากท่าน้านนทบุรีเวลา 07.10 นาฬิกา กลับถึงท่าน้านนทบุรี
เวลา 14.00 นาฬิกา เที่ยวสุดท้ายจากท่าน้านนทบุรีเวลา 11.15 นาฬิกา กลับถึงท่าน้านนทบุรี
เวลา 18.15 นาฬิกา หรือจะเปลี่ยนแปลงเที่ยวแรกเป็น 06.30 ขอนาเรียนหารือที่ประชุม
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ผมเห็นด้วยที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาเพิ่มขึ้น เพราะพ่อค้า แม่ค้าจะได้มีเวลา
รองนายกเทศมนตรี
จาหน่ายสินค้ามากขึ้น ส่วนเรื่องระยะเวลาในการลงทะเบียนควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
ประธาน
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน มอบสานักการศึกษาปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ์ของมัคคุเทศก์น้อย
รักษาราชการแทน
ต้องมีการเชิญประชาชนเข้าไปนั่งภายในเต็นท์ และแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ
ปลัดเทศบาล
ให้ประชาชนทราบ ส่วนการจัดกิจกรรมในสัปดาห์นี้ต้องขอความร่วมมือจากพนักงานเทศบาล
และพนักงานครูเทศบาล นักเรียนและครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมในสัปดาห์นี้
นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาล

การปรับเปลี่ยนการเดินทางเที่ยวแรกจากท่าน้านนทบุรี เวลา 06.30 นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ต้องพร้อมกันก่อนเวลา 05.30 นาฬิกา หรืออย่างช้าเวลา 05.45 นาฬิกา มอบผู้อานวยการ
กองสวัสดิการสังคมประสานพิธีกรให้ใช้เวลาจากัด ส่วนมัคคุเทศก์น้อยให้มาถึงจุดนัดหมาย
ตามกาหนด และให้ประสานการเพิ่มระยะเวลาให้ทางวัด พ่อค้า และแม่ค้าทราบ จะได้มี
ผู้มาจาหน่ายสินค้า สัปดาห์นี้ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมาร่วมงาน ซึ่งได้
สนับสนุนงบประมาณจานวน 1 ล้านบาท ขอให้เตรียมความพร้อมและประสานประชาชน
เพื่อร่วมงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สาหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์นี้ควรจะมี
การแบ่งกลุ่มของเรือแต่ในละลา เช่น กลุ่ม อ.ส.ม กลุ่มชุมชน กลุ่มออกกาลังกาย กลุ่มพนักงานเทศบาล
กลุ่มสปอนเซอร์ โรงเรียนและคณะครู ส่วนมัคคุเทศก์ขอฝากเรื่องการประชาสัมพันธ์

นางปารวีย์ หอยสังข์
ผู้ช่วยผู้อานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ประสานเรื่องจัดสรรงบประมาณ
ผู้อานวยการ
ให้กับเทศบาลฯ จานวน 1 ล้านบาท โดยประมาณการจานวนประชาชนจาก ปี พ.ศ.2558
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ที่มผี ู้ร่วมกิจกรรมจานวน 15,000 คน แต่จากสถิติ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้อานวยการฝ่ายการตลาด
ภาคใต้มาร่วมด้วย 1 ท่าน และเป็นผู้รายงานในที่ประชุม ปรากฏว่าจานวนผู้ร่วมงานมีจานวนน้อย
จึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ให้มาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อจะได้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
ตามที่ได้หารือกับท่านรองปลัดเทศบาลจะขอความร่วมมือจากพนักงานเทศบาลและครอบครัว
ชุมชนภายในเขตเทศบาล ภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนวัดบางระโหงเป็นวัดที่มี
การบริหารจัดการที่ดี เพราะรองเจ้าอาวาสท่านเคยอยู่วัดแคนอก เมื่อประชาชนขึ้นจากท่าเรือแล้ว
ท่านจะแนะนาว่าให้ไปทาบุญบริเวณใด แต่วัดอื่นไม่มกี ารบริหารจัดการ ขอฝากมัคคุเทศก์
แนะนารายละเอียด และประวัติของวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5 ประจาปี พ.ศ. 2560
รองนายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

10.30 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม
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