รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 8 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 1 มีนาคม 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. นายวุฒิชัย มะสี
6. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
7. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
8. นางจุรี บุญมั่น
9. นายคม แสงบารุง
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. นางเกษร วีระกุล
28. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
29. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
30. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
31. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
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32. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
33. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
34. นายวินัย ควรสนอง
35. นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ
36. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
37. นางจันทรา เทพสุวรรณ
38. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
39. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางมรกฎ บัวแตง
2. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรฯ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ติดราชการ)
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
(ติดราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 8 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 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 12,096 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย
จานวน 1,966 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน 832 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี
จานวน 20,114 คน
รวมทั้งสิ้น 35,008 คน
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายวรวุฒิ ศรีนนท์
ผู้อานวยการ
รองนายกเทศมนตรี นายประวี่ แสงแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่
กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนเทศบาลร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
ประจาปี 2560 ซึ่งสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
จัดขึ้นเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น และนาข้อเสนอในสมัชชาไปใช้ประกอบการจัดโครงการ
พัฒนาครอบครัวในจังหวัด และจัดทาแผนพัฒนาครอบครัวระดับประเทศต่อไป
โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ ห้องประชุมแคชเมียร์ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และผู้นาชุมชน
เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี จานวน 110 คน ซึ่งนาคณะศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการองค์กรร่วมกับชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
และเวลา 13.00 นาฬิกา คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปดูงานด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกมูลฝอย ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 8 แห่ง ผู้แทนจาก
ศาสนสถาน ได้แก่ วัด จานวน 24 แห่ง มัสยิด จานวน 5 แห่ง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
ภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมในวันนี้
จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ตามนโยบายแก้ไขปัญหาของมูลฝอยและเผยแพร่แนวทางการบริหาร
จัดการมูลฝอยของจังหวัดนนทบุรี “จังหวัดสะอาด” เพื่อรณรงค์การลดและคัดแยกมูลฝอย
ภายใต้หลักการ 3R ประกอบด้วย Reduce Reuse Recycle ตลอดจนปลูกจิตสานึก
สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย เพื่อนาไปสู่การเป็น
“นครนนท์ เมืองน่าอยู่” ต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ
อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มาบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
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เวลา 13.30 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการชุมชนทรายทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 13
กรมอนามัย เข้าเยี่ยมชมการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดาเนินงานชุมชนเข้มแข็ง
ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ของชุมชนทรายทอง ซึ่งได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Communities) ที่มีการดาเนินงาน
ของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดาเนินงานชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับแนวทางการดาเนินงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ณ ที่ทาการชุมชนทรายทอง ตาบลท่าทราย
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ได้สนับสนุน
ของรางวัลในการจับสลาก เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่คนพิการ พร้อมด้วยนางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี และนางสาวสายฝน ถนอมรอด ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2559
"คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดยสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
งามวงศ์วาน ในการนี้นายสุวิจักขณ์ ต่วนศรีแก้ว ผู้พิการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร โซน 1
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลด้านบุคคลพิการตัวอย่าง ประจาปี 2559 ระดับจังหวัดนนทบุรี
เรื่องที่สี่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการหอพักในเขตเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 60 คน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และผู้ประกอบ
กิจการหอพักให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร
นายวัชรวิทย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
นครนนทบุรี ได้จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนสัญจร ระดับตาบล เริ่มจากตาบลบางเขน
ณ วัดพุทธปัญญา โดยมีนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมกองทุน
สวัสดิการชุมชนสัญจร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนฯ
ต.สวนใหญ่,ต.บางเขน,ต.ตลาดขวัญ,ต.ท่าทราย และต.บางกระสอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุม
เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ ประจาปี 2560 จากเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น
รวมจานวน 240 คน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และชมรม
ผู้สูงอายุ จากเทศบาลเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท จานวน 200 คน ซึ่งนาคณะศึกษาดูงาน
ด้านการดาเนินงานและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาล
นครนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เวลา 15.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี รับมอบเงินสนับสนุน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจาปี 2560 กิจกรรมล่องเรือ ไหว้พระ
ไหว้เจ้า 9 วัด กับเทศบาลนครนนทบุรี จากบมจ.ธนาคารกรุงไทย สานักงานเขตนนทบุรี 1
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เวลา 21.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และชมรมสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ จากอบต.เหมืองหม้อ จ.แพร่ จานวน 130 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 สานักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี
ได้จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 - 6 ประจาปี 2559 โดยมีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี
ให้เกียรติร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ประกอบด้วย
นายมนตรี ประเทืองสุข นายอภิวัฒน์ เพชรเรือง นางสุพัฒตรา เมืองสนธิ์ มอบเครื่องอุปโภค
บริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้อยู่ในภาวะยากลาบากในเขตตาบลท่าทราย
จานวน 11 ครอบครัว ตามโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้อยู่ในภาวะยากลาบากให้เข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ รุ่นที่ 5 โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลท่าทราย
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.
ท่าทรายสามัคคี ชมรมผู้สูงอายุไพลินพัฒนา ชมรมผู้สูงอายุชุมชนเรวดีโซน 3 ชมรมผู้สูงอายุ
ชุมชนธนสมบูรณ์ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดกาแพง ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดลานนาบุญ
โดยมีประธานชมรม และสมาชิกชมรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลจากกลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ ให้การต้อนรับ และอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลข้อไหล่และภาวะข้อไหล่ติด
สานักการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
ประจาปี 2560 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอนในท่อ
ระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปได้อย่างสะดวก บริเวณซอยเรวดี 44 ซอยงามวงศ์วาน 2,4
ซอยงามวงศ์วาน 25, 27 สายหลัก ซอยติวานนท์ 25 แยก 7 และตลาดสดเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

มอบกองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์วิดีโอโครงการไหว้พระ 9 วัด
ให้ประชาชนทราบ ผมได้ผ่านไปยังวัดกลางบางซื่อมีประชาชนไปกราบไหว้หลวงพ่อพระกาฬ
จานวนมาก แต่วัดนี้ไม่มีท่าเทียบเรือ เทศบาลฯ ควรจะประสานกับทางวัดให้ทาท่าเทียบเรือ
เพื่อนาเข้าโครงการในครั้งต่อไป

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ผู้อานวยการ
กองวิชาการและแผนงาน

ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
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:

10,530

17,350

22,677

16,094

11,977.75

23,730

27,800

41,120

28,890

37,040

29,128

38,770

97,620

95,130

35,320

38,900

65,750

110,440

110,540

57,450

25,000

29,500

53,535

51,272

25,277

25,030

40,075

86,695

79,370

43,070

10,604

8,460

35,585

63,565

25,265

30,100

35,900

60,100

46,000

30,170

15,700

15,000

25,000

20,000

11,000

,

,

,

,

,

#1

ศาลหลักเมือง(เดิม)
วัดโตนด
วัดบางระโหง
วัดท้ายเมือง
วัดแคนอก
พุทธสถานเชิงท่าฯ
-

:

10
18
14
20
13
9

11,750
19,100
12,700
34,100
25,000
10,100

,

,

#2

1,175
1,061
907
1,705
1,923
1,122

11
15
12
19
13
8

9,800
16,700
9,770
22,500
21,500
4,520

890
1,113
814
1,184
1,653
565
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#3

#4

ศาลหลักเมือง(เดิม)

7

19,800

2,828

9

9,800

1,088

วัดโตนด
วัดบางระโหง
วัดท้ายเมือง
วัดแคนอก
พุทธสถานเชิงท่าฯ

12
14
17
10
7

28,500
31,110
41,250
23,050
16,100

2,375
2,222
2,426
2,305
2,300

13
13
20
8
7

21,700
16,680
32,250
19,400
5,800
,

1,669
1,283
1,612
2,425
828
1,509

-

:

#5


ศาลหลักเมือง(เดิม)
วัดโตนด
วัดบางระโหง
วัดท้ายเมือง
วัดแคนอก
พุทธสถานเชิงท่าฯ

9
12
12
18
10
7

13,800
17,700
15,660
25,270
17,200
7,700
97,330

,

1,533
1,475
1,305
1,403
1,720
1,100
1,431

- 10 -










-

1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 26.80 เพศชาย
2. อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ 2.10 อายุ 1 – 15 ปี

ร้อยละ 9.80 อายุ 16 – 30 ปี ร้อยละ 27.10 อายุ 31 – 50 ปี

ร้อยละ 30.00 อายุ 51 – 60 ปี
3. ที่อยู่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 37.30 กรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 17.00 จังหวัดอื่นๆ ปทุมธานี จันทบุรี ชลบุรี สงขลา สมุทรสาคร นครปฐม ร้อยเอ็ด
สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ นครสวรรค์ กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี กาแพงเพชร นครราชสีมา ราชบุรี ลาปาง
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4.
ร้อยละ 30.00
ร้อยละ 17.00
ร้อยละ 4.00
ร้อยละ 3.00
ร้อยละ 2.00
ร้อยละ 1.00

, LINE
Website เทศบาลนครนนทบุรี
ทีวี
facebook เทศบาลนครนนทบุรี
วารสารเทศบาลนครนนทบุรี
บริษัท ISUZU , ประธานคณะกรรมการชุมชน
วัด, หนังสือพิมพ์, โรงเรียน, กรมเจ้าท่า,
สมาชิกสภาเทศบาลฯ, รองปลัดเทศบาลฯ
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6. ท่านเคยเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่
55.70

ร้อยละ 44.30 ไม่เคยมา

7. ท่านคิดว่าจะมาร่วมโครงการครั้งต่อไปหรือไม่

62.50

ร้อยละ 37.50 มาร่วม

1. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญ
ของจังหวัดนนทบุรี
2. โครงการนี้ได้ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอย่างยั่งยืน
3. ท่านมีส่วนช่วยในเรื่องการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน
และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยการเลือกซื้อสินค้า
และของที่ระลึกในชุมชน
4. โครงการนี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. ท่านจะแนะนาให้ครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จัก ให้รู้จักสถานที่
ท่องเที่ยวสาคัญตามโครงการฯ และเชิญชวนให้มาท่องเที่ยว
ในโอกาสต่อไป

30.15

4.70

34.00

-

32.65

9.55

18.70

9.50

17.50

17.00
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1. ความเป็นระเบียบขั้นตอนในการลงทะเบียน
2. ความเป็นระเบียบขั้นตอนในการจัดลงเรือ
3. มัคคุเทศก์ประจาเรือมีความสามารถให้ขอ้ มูลการท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจแก่นกั ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
4. มัคคุเทศก์นอ้ ย (นักเรียน) แต่ละแห่งสามารถให้ข้อมูล
จุดท่องเที่ยวที่สาคัญได้น่าประทับใจ
5. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
6. การอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ประจา
สถานที่ทอ่ งเที่ยว
7. ความปลอดภัยในการขึ้น-ลงเรือตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่าง ๆ
8. ภาพรวมในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรกั ษ์วัฒนธรรม

24.20
25.00
30.00

15.30
11.50
10.75

25.15

7.05

30.15
24.10

12.00
12.00

16.40

10.60

20.70

11.30

- ขอชื่นชมท่านนายกฯ สมนึก ธนเดชากุล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่จัดโครงการดีๆแบบนี้
และขอให้จัดโครงการแบบนี้ตลอดไป เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

- การลงทะเบียนล่าช้า ยืนต่อแถวยาวมาก นั่งรอในเต็นท์ตรงจุดพักคอยนานเกินไป

- ควรจัดลาดับขั้นตอนการลงทะเบียนให้เป็นระเบียบมากกว่านี้ พบว่ามีการแซงคิวและต่อแถว
แทนกัน
-

Line , facebook
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- เจ้าหน้าที่จัดคนลงเรือควรพิจารณาว่าประชาชนมาเป็นหมู่คณะควรให้ลงเรือ
ลาเดียวกัน
- ควรมีระเบียบมากกว่านี้ มีการแซงคิวกัน ดูวุ่นวาย
- ควรเพิ่มระยะเวลาในแต่ละวัดให้นานกว่านี้
- ควรเพิ่มเวลา ณ วัดแคนอกมากกว่านี้ เพราะตลาดน้าประชารัฐมีร้านค้ามากมาย
- ควรจัดในช่วงปิดภาคเรียนบ้าง จะได้พาลูก-หลานมาไหว้พระ

-

เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ งู อายุทราบและเข้าใจว่า เส้นทางจากวัดฉิมพลี
ไปจนถึงวัดปรมัยยิกาวาสนั้นต้องเดินเท้าเป็นระยะทางค่อนข้างไกล

- ควรมีร้านอาหารที่หลากหลาย และแปลกใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
- ร้านอาหารบางร้านใส่ผงชูรสเยอะมาก ควรเป็นอาหารรสชาติกลางๆไม่จัดจ้านเกินไป
เพราะส่วนใหญ่เป็นผูส้ ูงอายุ
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- ในช่วงที่นักท่องเที่ยวไหว้พระต้องตั้งจิตอธิษฐาน และต้องการสมาธิในการไหว้พระ
ในโบสถ์มัคคุเทศก์ควรหยุดพูดก่อน
-

ควรเพิ่มห้องสุขา หรือรถสุขามากกว่านี้ของสุภาพสตรี เพราะคนต่อแถวยาวมาก
ใช้เวลานาน กลัวลงเรือไม่ทัน

-

มัคคุเทศก์ประจาเรือควรบรรยายให้ความรูส้ ถานที่สาคัญระหว่างทางบ้าง หรือแนะนาสถานที่
สาคัญที่ควรไปสักการะบูชาในแต่ละวัด และสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนต่างๆ เพราะประชาชนทีม่ า
ร่วมโครงการส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง

-

มัคคุเทศก์ควรแจ้งนักท่องเที่ยวว่าหากกลับไม่ทันเรือลานี้ ให้กลับเรือลาถัดไปได้

จะได้ไม่ต้องเร่งรีบ
-

-

-

ชื่นชมมัคคุเทศก์ประจาเรือ ที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับประวัตขิ องจังหวัดนนทบุรีได้เป็นอย่าง
ดี และ Entertain แก่นักท่องเที่ยวได้ดี มัคคุเทศก์ที่ได้รับคาชม
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- ควรปรับเปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆ เพือ่ ให้ครบทุกวัดในจังหวัดนนทบุรี
- เครื่องเสียงหรือลาโพงที่อยู่บนเรือไม่ค่อยได้ยิน เพราะเสียงเครื่องยนต์เรือดังมาก จึงไม่รู้เวลานัดหมาย

- ควรเก็บผักตบชวาในแม่น้าลาคลอง เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม
- ควรเพิ่มระยะเวลาในแต่ละวัดให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมฯ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ควรจัดตลาดน้าในคลองอ้อมหรือสถานที่อื่นๆ ที่มีชาวบ้านพายเรือนาอาหารหรือผลไม้มาขายบนเรือ
เหมือนที่อื่นๆ เพราะเป็นเอกลักษณ์ของชาวสวน และเพื่อเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากกว่านี้

-

ทางเดินไม้ที่เดินขึ้นจากโปะเรือบริเวณวัดโตนด และวัดระโหงนั้นแคบมาก

-

ควรเพิ่มการจัดโครงการในวันเสาร์บ้าง
ควรลดจานวนวัดลง และเพิ่มเวลาในแต่ละวัดให้มากขึ้น จะได้ไม่เร่งรีบ
ให้มากกว่านี้ เพราะมีจุดสักการะเยอะมาก ร้านค้าก็เยอะมาก (1 คน)

อยากให้ประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนให้พานักเรียนมาร่วมโครงการนี้
ควรจัดในช่วงปิดภาคเรียนบ้าง จะได้พาลูก-หลานมาไหว้พระ
เรือทีเ่ ข้าไปในคลองอ้อม ควรเป็นเรือลาเดียวกันจากท่าน้านนท์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนเรือ
ทาให้สับสนที่นั่ง และมีของอยู่บนเรือ

-

มติที่ประชุม

รับทราบ

ควรเพิ่มวัดเชิงเลน เพราะเป็นวัดใหญ่ มีสถานที่ให้กราบไหว้หลายจุด
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นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีฯ
ประธาน
มติที่ประชุม

การจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมจะเห็นว่า
แต่ละวัดมีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้นาข้อบกพร่องต่าง ๆ
มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา

นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

