รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 10 ประจาปี พ.ศ.2560
วันศุกร์ที่ 24 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. นายวุฒิชัย มะสี
5. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
6. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
7. นางจุรี บุญมั่น
8. นายคม แสงบารุง
9. นายสนธยา ทองดี
10. นายศราวุธ ธรรมแสง
11. นายคารณ เทียมเวหา
12. นางปารวีย์ หอยสังข์
13. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
14. นายศิริชัย ตระการฤทธา
15. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
16. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
17. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
18. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
19. นายไกร แสงอ่วม
20. นางเกษร วีระกุล
21. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
22. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
23. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
24. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
25. นางศศิธร แกล้วทนง
26. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
27. นายวินัย ควรสนอง
28. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
29. นางจันทรา ศรีวิเชียร
30. นางกัญญาภา จาพรต
31. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
32. นายคัมภีร์ พ่วงรอดพันธุ์
33. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นิติกรชานาญการ
นักสันทนาการปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
2. นางมรกฎ บัวแตง
3. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
4. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
5. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
6. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
7. นางกชกร เงินบารุง
8. นายประสาน หวังอุดมชัย

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
(ติดราชการ)
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ติดราชการ)
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน (ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไปราชการ)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
(ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 10 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 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 489 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 114 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 81 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน 753 คน
รวมทั้งสิ้น 1,437 คน
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เรื่องที่สอง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ติดตามเรื่องร้องเรียน ประจาปี
งบประมาณ 2558 - 2559 จานวน 22 เรื่อง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าบางเรื่อง
ได้รายงานจังหวัดแล้ว ซึ่งจะได้นาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยืนยันให้จังหวัดอีกครั้ง สาหรับเรื่อง
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการจะได้ติดตามและรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
เรื่องที่สาม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ผมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ร่วมกับสานักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพื่อประชุมจัดทาแผนโครงการร่วมกัน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กล่าวให้โอวาทและมอบเงิน
สนับสนุนแก่นักเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 21 คน ที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ซึ่งโครงการนี้เทศบาล
นครนนทบุรี ได้ลงนามร่วมกับเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษา
วัฒนธรรมและการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยจัดทุนให้กับนักเรียน
ไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนทั้งหมดมีกาหนดอยู่ที่ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12
มีนาคม ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
และสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริการ
สูบสิ่งปฏิกูล ประชาสัมพันธ์ปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์ สูตร 2 จากโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ ลงพื้นที่ทาแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ
สูบสิ่งปฏิกูล ตลอดจนร่วมกับกลุ่มงานบริการสัตวแพทย์ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
พิษสุนัขบ้า และกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการกาจัดลูกน้า
ยุงลาย พร้อมทั้งแจกจ่ายทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย ณ ชุมชนวัดทินกรนิมิต ชุมชนวัดลานนาบุญ
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
ในชุมชนและชี้แจงรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมโครงการชุมขนคาร์บอนต่า ประจาปี 2560
ให้กับเครือข่ายชุมชนคาร์บอนต่า ตัวแทนชุมชนและสถานศึกษา จานวน 80 คน เพื่อสร้าง
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ความเข้าใจด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในชุมชน ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดและแลกเปลี่ยน
ความรู้การดาเนินกิจกรรมโครงการระหว่างสมาชิกเครือข่ายชุมชนคาร์บอนต่าปีที่ผ่านมา
และรับสมัครชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและคณะสาธารณสุขนิเทศก์ ซึ่งได้เดินทางมา
ตรวจราชการและนิเทศก์งานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560
พร้อมทั้งลงพื้นที่การดาเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานบริการปฐมภูมิ
ตามนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster:PCC) ในบริบทการจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 เทศบาลนครนนทบุรี
และเวลา 18.30 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดพิธีเปิดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน
ต้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18
ประจาปี 2560 โดยมีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสาคัญของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดนนทบุรี
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติด และได้แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านร้องเพลงและกิจกรรมการเต้น ณ เวทีประกวดบริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ในการพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาด ของจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
และกล่าวแสดงเจตจานง เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกันในการพัฒนาและบริหารจัดการ
คลองบางตลาดให้เกิดความเป็นเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ "คลองบางตลาดสวย คลองบางตลาดใส
สามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจ ประชาราษฎร์สามัคคี" ณ ศาลาประชาคมชุมชน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
การพัฒนาและบริหารจัดการคลองบางตลาดในวันนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนนทบุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และชมรม
รักษ์คลองบางตลาด คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมทาความสะอาด
และตรวจสอบคุณภาพน้าในคลองบางตลาด
และเวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด
โครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้แก่ผู้นาชุมชน รุ่นที่ 2 ได้แก่
ตาบลสวนใหญ่ ตาบลบางเขน และตาบลตลาดขวัญ จานวน 100 คน ระหว่างวันที่ 11-12
มีนาคม 2560 โดยมีนางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานแขวงท่าทราย

-5-

เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับสมาคม
วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
“Thai PBS Girls Volleyball Gold Series 2017” เพื่อหานักกีฬาอาชีพ ซึ่งมีทีมวอลเลย์บอล
จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 กับ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ทีมโรงเรียนกีฬา
นครนนท์วิทยา 6 ชนะ 3:1 เซต (25:17, 22:15, 25:16 และ 25:16) สาหรับรางวัลผู้เล่น
ยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวปิยะภรณ์ ทาสีแก้ว ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท
ณ สนามสปอร์ต คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา เทศบาลนครภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตาบลด่านจาก จังหวัดนครราชสีมา นาคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์คณะกรรมการผู้สูงอายุ และคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุ จานวน 315 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดาเนินงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้า
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ประจาปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2560 โดยออกให้บริการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเคลื่อนที่แก่ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 1 และอัญชลี 2
ณ ที่ทาการชุมชนหมู่บ้านอัญชลี โดยมีกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคร่วมดาเนินการรณรงค์
ป้องกันโรคไตวาย ให้ความรู้ และแจกแผ่นพับเรื่องโรคไตกับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
เรื่องที่เจ็ด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่
ร่วมกับงานกายภาพบาบัด สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเชิงลุก
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรังในเขตชุมชนตาบลสวนใหญ่ โดยประเมิน
สภาพอาการทั่วไปของผู้ป่วย ตรวจวัดความดันโลหิต ติดตามการทานยาและการไปตรวจตามนัด
ช่วยออกกาลังกายให้กับผู้ป่วย ให้ความรู้กับญาติในการสังเกตอาการผิดปกติ แนะนาเรื่อง
การรับประทานอาหารและการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วย หากมีอาการผิดปกติ
สามารถโทรศัพท์แจ้ง งานการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครนนทบุรี โทร.1669
เรื่องที่แปด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา สถาบันพัฒนาบุคลากร
จังหวัดปทุมธานี นาเจ้าหน้าที่และนักศึกษาหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง
รุ่นที่ 18 จานวน 70 คน ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานองค์กรตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานคลังและการวางแผนงานคลังขององค์กร โดยมี
นายสนธยา ทองดี ผู้อานวยการสานักการคลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เรื่องที่เก้า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา หัวหน้าส่วนราชการ
พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” โดยมี
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ
และกล่าวถวายราชสดุดี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
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และนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ
เครือข่ายคุ้มครองสังคม ประจาปี 2560 รุ่นที่1 จานวน 51 ครอบครัว รวม 170 คน
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 โดยมีนางจุรี บุญมั่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์ประทีป วันมูดา พร้อมด้วย
ทีมงาน Step Team
เรื่องที่สิบ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี
ได้มอบวุฒิบัตรและเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการฯให้แก่ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
ณ ธนู ริเวอร์รีสอร์ท อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่องที่สิบเอ็ด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสาหรับบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภาคทฤษฎี ให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี จานวน 200 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงาน
แขวงท่าทราย
เรื่องที่สิบสอง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 -15.00 นาฬิกา กลุ่มงาน
บริการสัตวแพทย์ ร่วมกับกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง รวมทั้งประชาสัมพันธ์การควบคุมจานวนสุนัขและแมวโดยการ
ทาหมันแทนการฉีดยาคุมกาเนิด และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไตวาย
ไข้เลือดออก และสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน และนาเอกสาร
แผ่นพับไปแจกให้กับประชาชนที่พาสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ณ วัดบางขวาง
เรื่องที่สิบสาม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี และนางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาล เป็นผู้แทน
เทศบาลนครนนทบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการจัดการบริการสาธารณะดีเด่นด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและโล่ประกาศเกียรติคุณการจัดการบริการสาธารณะดีเด่นด้าน
การทะเบียนราษฎร (โครงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้าน) จากศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามและมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นในการประชุมใหญ่
สามัญ ประจาปี 2560 และสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อน
การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการ
อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล ประกอบไปด้วย ชมรมผู้สูงอายุจริงใจ
วิลเลจ ชุมชนเรวดีโซน 4 ชุมชนหมู่บ้านเรวดี ตาบลตลาดขวัญ และชมรมผู้สูงอายุชุมชน
วัดพลับพลา ตาบลสวนใหญ่ โดยมี ประธานชมรม และสมาชิกชมรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เทศบาลจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพให้การต้อนรับ และอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกาลังกาย
และโรคความดันโลหิตสูงสาหรับผู้สูงอายุ
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คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล ประกอบไปด้วย ชมรมผู้สูงอายุวัดเขมาภิรตาราม ชมรมผู้สูงอายุ
ชุมชนภู่โสภา ชมรมผู้สูงอายุชุมชนพรหมนิมิต และชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บางเขน ชมรมผู้สูงอายุ
สนามบินน้า ชมรมผู้สูงอายุชุมชนทรายทอง ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่ 3 ตาบลตลาดขวัญ
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนเรวดีโซน 1 และชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี ประธานชมรม
และสมาชิกชมรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับ
ทีมพยาบาลดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง (caremanager) ของศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4
วัดสมรโกฏิ ร่วมกับนักกายภาพบาบัด สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกในพื้นที่
รับผิดชอบ(caregiver) ตามแผนการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (careplan) บริเวณชุมชนเรวดีโซน 2
และ 3
เทศบาลตาบลเกาะขนุน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 100 คน
เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ณ โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ ซอยเทพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เทศบาลตาบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์
นาคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และชมรมผู้สูงอายุ ศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานและการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอนในท่อ
ระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยประชาชื่น 9/1 ถนนงามวงศ์วาน
ซอยประชาราษฎร์ 7,9,14 ซอยงามวงศ์วาน 15,18 ซอยติวานนท์ 3 ซอยเทพพนมสายหลัก
ซอยทรายทองสายหลัก ประชานิเวศน์ 3 ซอย 8/11 ซอยสามัคคี 58/1 ซอยพิบูลสงคราม 1
ซอยทานสัมฤทธิ์ 18/5 หมู่บ้านตะวันนา ท่าน้านนทบุรี และตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 เรื่องการจัดทาปฏิทินกิจกรรมเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2560

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญสานักปลัดเทศบาล

นายศราวุธ ธรรมแสง
สานักปลัดเทศบาลได้จัดทาปฏิทินกิจกรรมเทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2560
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว ขอให้สานัก/กองตรวจสอบ
ความถูกต้อง หากมีส่วนใดที่จะแก้ไขให้แจ้งไปยังสานักปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.3 เรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี พ.ศ.2560
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

นางปารวีย์ หอยสังข์
เทศบาลนครนนทบุรีกาหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี 2560
ผู้อานวยการ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 31
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ วัดแคนอก ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ตามกาหนดการ ดังนี้
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
เวลา 11.00 นาฬิกา - 12.00 นาฬิกา - ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรายงานตัว
ณ วัดแคนอก
เวลา 13.00 นาฬิกา
- พิธีปฐมนิเทศน์ โดยพระครูศรีสิทธิการ
เจ้าอาวาสวัดแคนอก
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจาวัดเพื่อฝึกอบรม
ก่อนบรรพชาสามเณร
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 09.09 นาฬิกา
- พิธีปลงผมนาคสามเณร ณ วัดแคนอก
เวลา 18.30 นาฬิกา
- นาคสามเณรพร้อมกัน ณ บริเวณปะราพิธี
ริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
เวลา 19.00 นาฬิกา
- คณะผู้บริหารเทศบาล ผู้ปกครอง พร้อมกัน
ณ ปะราพิธีริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
ประธานพิธี นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เดินทางมาถึง
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปิดกรวยดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธานกล่าวเปิดพิธีเทศน์สอนนาคสามเณร
- พิธีเทศน์สอนนาคสามเณร
เวลา 20.00 นาฬิกา
เสร็จพิธี
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
เวลา 06.30 นาฬิกา
- นาคสามเณร ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ
พร้อมกัน ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
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เวลา 07.30 นาฬิกา

เวลา 08.30 นาฬิกา
เวลา 09.00 นาฬิกา

เวลา 10.00 นาฬิกา

-

เวลา 11.00 นาฬิกา
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
เวลา 07.00 นาฬิกา
-

- ประธานพิธี นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เดินทางมาถึง
ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และให้โอวาท
แก่เยาวชนที่เข้าร่วมทาพิธีขอขมาต่อบิดา
และมารดา
- พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา แก่นาคสามเณร
- เคลื่อนขบวนแห่นาคสามเณรจากบริเวณริมเขื่อน
ท่าน้านนทบุรี ไปตามถนนประชาราษฎร์
ถึงบริเวณโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต
พร้อมขึ้นรถไปวัดแคนอก
ทาพิธีบรรพชาสามเณร จานวน 80 รูป
ณ วัดแคนอก
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร
ณ วัดแคนอก
(เสร็จพิธี)
สามเณรจานวน 80 รูป ที่เข้าร่วมโครงการ
ออกเดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง
ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี
และซอยเรวดี เพื่อนาของที่ได้ไปมอบให้แด่ผู้ยากไร้

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
เวลา 08.30 นาฬิกา
- พิธีลาสิกขาบทสามเณรทุกรูป ณ วัดแคนอก
ขอมอบหมายภารกิจแต่ละสานัก/กอง ในการออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง
ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา จากบริเวณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2
วัดทินกรนิมิตถึงบริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี และซอยเรวดี ดังนี้
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หน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล
(สายที่ 1)

-

กองสวัสดิการฯ
(สายที่ 2)
กองส่งเสริมฯ
(สายที่ 3 )
สานักการศึกษา
(สายที่ 4 )

-

สานักการช่าง
(สายที่ 1 เรวดี )

สานักการสาธารณสุขฯ
(สายที่ 2 เรวดี)

กองวิชาการฯ

มอบหมายหน้าที่
อานวยความสะดวกด้านการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และในการเดินออกรับบิณฑบาตของสามเณรจานวน 100 รูป จากบริเวณ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ถึงท่าน้านนทบุรี และบริเวณซอยเรวดี
จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการถ่ายเทของจากบาตรสามเณร
ขณะออกรับบิณฑบาต จานวน 15 คน ฝั่งวัดทินกรนิมิตตรงไปถึงท่าน้านนทบุรี
นาของที่รับบิณฑบาตไปรวม ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
อานวยความสะดวกแก่คณะชุมชนประชาชนที่ร่วมทาบุญและที่มาร่วมงาน
จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการถ่ายเทของจากบาตรสามเณร ขณะออกรับ
บิณฑบาต จานวน 15 คน ฝั่งตรงข้ามวัดทินกรนิมิต ตรงไปถึงท่าน้านนทบุรี
นาของที่รับบิณฑบาตไปรวม ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
จัดหารถรับส่งสามเณรที่วัดแคนอก จานวน 100 รูป
จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่สามเณรที่เดินออกรับบิณฑบาต
จัดหานักเรียน ร.ร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 อานวยความสะดวกรับบิณฑบาตรแด่สามเณร
จัดแยกของรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ให้วัดแคนอก และวัดที่มีผู้ยากไร้
จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการถ่ายเทของจากบาตรแก่สามเณร ขณะออกรับ
บิณฑบาต จานวน 20 คน ฝั่งตรงข้ามซอยศรีพรสวรรค์ ทั้งสองฝั่งตรงไปเลี้ยวเข้า
ข้างตลาดเก่าและตลาดสมบัติตามเส้นทางออกถนนหน้าตลาดสดเทศบาล
ตรงไปถึงท่าน้านนทบุรี
นาของที่รับบิณฑบาตไปรวม ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
ประสาน สานัก กอง ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- จัดหาถุงสาหรับรับของใส่บาตรให้เพียงพอ ประมาณ 700 ใบ
- จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการถ่ายเทของจากบาตรแก่สามเณร ขณะออกรับ
บิณฑบาต จานวน 15 คน เริ่ม ณ บริเวณปากซอยวัดสมรโกฏิตรงไปถึงซอยเรวดี 26
- จัดรถ 6 ล้อ จานวน 2 คัน และเจ้าหน้าที่สาหรับขนของที่สามเณรออกรับบิณฑบาตและ
รับของจากท่าน้านนทบุรีไปส่งวัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี
- นาของที่รับบิณฑบาตไปรวม ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดบริเวณตลาดสดตามเส้นทาง
- จัดหน่วยปฐมพยาบาลตลอดงาน
- จัดเตรียมรถเข็นให้เพียงพอในการรับของใส่บาตร ณ บริเวณซอยเรวดี
- จัดเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการถ่ายเทของจากบาตรแก่สามเณร จานวน 15 คน
เริ่ม ณ บริเวณปากซอยเรวดีตรงไปถึงซอยเรวดี 26
- นาของที่รับบิณฑบาตไปรวม ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
- จัดหาพิธีกรประชาสัมพันธ์งาน
- จัดทาแผ่นปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ รถโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทาไฟวิ่งตามแยกต่างๆ
- จัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ ตลอดงาน
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นายสมนึก ธนเดชากุล
ขอฝากกองวิชาการและแผนงานบันทึกวีดิโอทุกขั้นตอนในการจัดโครงการบรรพชา
นายกเทศมนตรี
สามเณรภาคฤดูร้อน เพราะเป็นกิจกรรมที่เทศบาลฯ ดาเนินการต่อเนื่องมากว่า 30 ปี
ประธาน
เพื่อนาไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและคณะที่มาศึกษาดูงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.4 เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจาปี 2560

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

นางปารวีย์ หอยสังข์
เทศบาลนครนนทบุรีกาหนดจัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจาปี 2560
ผู้อานวยการ
ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ตามกาหนดการ ดังนี้
วันที่ 12 เมษายน 2560
เวลา 06.00 นาฬิกา พระสงฆ์และสามเณร จานวน 99 รูป
มาพร้อมกัน ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
- ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และสามเณร
จานวน 99 รูป
- ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พ่อค้า ชุมชน
และประชาชนมาพร้อมกัน ณ บริเวณริมเขื่อน
ท่าน้านนทบุรี
เวลา 07.00 นาฬิกา ประธานในพิธี มาถึงบริเวณงาน
ประธาน จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย
พิธีกรอาราธนาศีล
พระสงฆ์ให้ศีล พิธีกรกล่าวนาถวายทาน
ประธานและแขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัย
และเครื่องไทยธรรม
พระสงฆ์ 9 รูป สวดอนุโมทนา
ประธานจัดงานโดยนายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ประธานพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา 07.30 นาฬิกา พระสงฆ์และสามเณร จานวน 99 รูป
ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง
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เวลา 08.00 นาฬิกา

เวลา 08.30 นาฬิกา เวลา 09.00 นาฬิกา

-

เวลา 11.00 นาฬิกา
เวลา 12.00 นาฬิกา
เวลา 13.00 – 19.00 นาฬิกา

- ประธานในพิธีปล่อยสัตว์น้าลงสู่แม่น้าเจ้าพระยา
และพิธีสรงน้าพระพุทธนวราชบพิตร
ประธานและนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
พร้อมคณะผู้บริหารมอบของที่ระลึกผู้สูงอายุ
- พิธีรดน้าขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พ่อค้า
และประชาชนร่วมขอพรผู้สูงอายุ และสรงน้า
พระพุทธรูป
ขบวนแห่สงกรานต์พร้อม ณ บริเวณริมเขื่อน
ท่าน้านนทบุรี
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน
และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมขบวนรถนางสงกรานต์
รถพระพุทธรูป รถเฟี๊ยตบุปผชาติ เคลื่อนขบวนแห่
จากบริเวณท่าน้านนทบุรีไปตามถนนประชาราษฎร์
ไปถึงสี่แยกติวานนท์ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตาม
ถนนติวานนท์ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเรวดี ไปเลี้ยวซ้าย
ผ่านร้านซูชิวังหลัง เลี้ยวขวาแยก อตก เลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนนนทบุรี1 ผ่านรพ.พระนั่งเกล้า ตรงไป
ผ่านสี่แยกพระนั่งเกล้าเข้าสู่ถนนสนามบินน้า
ผ่านกระทรวงพาณิชย์สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลี้ยวขวาแยกสนามบินน้า เข้าสู่ถนนติวานนท์
ผ่าน สถาบันโรคทรวงอก เลี้ยวซ้ายสี่แยกแคราย
เข้าสู่ถนนงามวงศ์วานตรงไปกลับรถใต้สะพาน
ถึงหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
- นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ทาพิธีสรงน้าพระพุทธรูปหน้าห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
- ประชาชนร่วมสรงน้าพระพุทธรูป จานวน 9 องค์
- เคลื่อนขบวนรถพระพุทธรูปจากห้างเดอะมอลล์
ไปท่าน้านนทบุรี
- ประชาชนร่วมสรงน้าพระพุทธรูป จานวน 9 องค์
ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
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ขอมอบหมายภารกิจแต่ละสานัก/กอง ในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณเทศบาลนครนนทบุรี – ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน โดยจัดเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมงาน สานักละ 20 คน
กองละ 10 คน ดังนี้
หน่วยงาน
สานักปลัดเทศบาล

หน้าที่
- ต้อนรับดูแลแขกผู้มีเกียรติคณะผู้บริหารและข้าราชการในพิธีรดน้าขอพร
- ติดต่อประสานงานกับสารวัตรจราจร ขออนุญาตใช้เส้นทางและอานวย
ความสะดวกแก่ขบวนแห่
- จัดรูปขบวนและควบคุมขบวนแห่ อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมขบวนแห่
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วถูกต้อง
- จัดรถดับเพลิงสาหรับเติมน้า จานวน 1 คัน และเจ้าหน้าที่ประจารถ
เพื่อใช้สาหรับเติมน้าที่ใช้สรงน้าพระพุทธรูป และตามขบวนแห่ตลอดเส้นทาง
- จัดการจราจร จัดที่จอดรถ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
- จัดเจ้าหน้าที่รับของใส่บาตรจากพระสงฆ์ จานวน 90 รูป (ป้องกัน)
- จัดรถตู้รับ – ส่งพระภิกษุสามเณร วัดตาหนักใต้ และวัดแคนอก
จานวน 2 คัน

สานักการช่าง

- จัดหาและติดตั้งปะราพิธี กองอานวยการ รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้สาหรับ
แขกผู้มีเกียรติ
- จัดสถานที่ในพิธีสงฆ์ พิธีสรงน้าพระพุทธรูปและพิธีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ
- จัดตกแต่งรถสงกรานต์ จานวน 1 คัน และตกแต่งรถปิ๊กอัพ
จานวน 9 คัน เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธรูป
- สาหรับคณะกลองยาว น.ว. 3 และ น.ว. 5
จานวน 2 คัน ตามขบวนแห่
- จัดสถานที่สาหรับตั้งพระพุทธรูป จานวน 10 องค์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรง
น้าพระพุทธรูป ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
- จัดเตรียมเต็นท์ เพื่อสาหรับจุดลงทะเบียนผู้สูงอายุและซุ้มอาหารว่างเครื่องดื่ม
สาหรับผู้สูงอายุ ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี

สานักการสาธารณสุขฯ

- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
- จัดหน่วยปฐมพยาบาลตลอดงาน
- จัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่
- จัดเจ้าหน้าที่(ผู้ชาย) จานวน 9 คน เพื่อถือสัปทนประจารถพระพุทธรูป
- จัดหาถังน้าพร้อมน้า สาหรับประชาชนสรงน้าพระ
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หน่วยงาน
สานักการคลัง
และ
กองสารสนเทศภาษีฯ

หน้าที่
- จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับบริการน้าดื่มพร้อมผ้าเย็น ตามเส้นทางขบวนแห่
และจุดที่ตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณท่าน้านนทบุรี
- จัดรถตู้รับ – ส่งพระภิกษุสามเณร วัดกาแพง จานวน 1 คัน

สานักการศึกษา

- จัดคณะกลองยาว จานวน 3 คณะ และคณะแตรวง จานวน 1 คณะ
- จัดเด็กนักเรียนถือป้ายและนั่งบนรถขบวนแห่นางสงกรานต์ จานวน 8 คน
- จัดเจ้าหน้าที่เพื่อทาหน้าที่พิธีกรสงฆ์ ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ ฟุ้งสวรรณ ครู ค.ศ 2
- จัดดอกไม้ในงานประเพณีสงกรานต์
- ดอกไม้หน้าโต๊ะหมู่และบริเวณที่สรงน้าพระพุทธรูป
- ดอกไม้วางโต๊ะรับแขก จานวน 2 ชุด
- พวงมาลัยสาหรับผู้บริหารและผู้สูงอายุ ดังนี้
- นายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จานวน 2 พวง
- สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน จานวน 50 พวง
- ผู้สูงอายุ จานวน 100 พวง
- ขันน้าสาหรับรดน้าผู้สูงอายุพร้อมดอกไม้ จานวน 100 ใบ
- น้าอบ ดอกไม้สาหรับลอยในน้าอบ
- จัดทาอาหารเช้า (ข้าวต้ม) จานวน 2 หม้อ
- จัดทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 300 ชุด
- จัดทาอาหารถวายพระพร้อมปิ่นโต จานวน 9 ชุด
- จัดเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนแห่ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 จานวน 20 คน
- จัดรถตู้รับ – ส่งพระภิกษุสามเณร วัดทินกรนิมิต จานวน 1 คัน

กองวิชาการฯ

- จัดหาพิธีกรประชาสัมพันธ์งาน
- จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ จัดรถโฆษณาประชาสัมพันธ์
- จัดทาไฟวิ่งตามแยกต่างๆ
- จัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพตลอดงาน
- ประเมินผลการจัดงานของฝ่ายต่าง ๆ

กองสวัสดิการฯ

-

- จัดหาผู้สูงอายุ จากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ร่วมพิธีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ
- ดูแลความเรียบร้อยและต้อนรับผู้สูงอายุ
- ดูแลอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้สูงอายุในพิธีรดน้าขอพร
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นายสมนึก ธนเดชากุล
ได้รับการประสานจากธนาคารกรุงไทยว่าหากเทศบาลฯ จัดงานวันสงกรานต์ในวันที่ 9
นายกเทศมนตรี
เมษายน 2560 จะนาคณะผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย จานวน 120 คน มาร่วมงานวันสงกรานต์
ประธาน
แต่เทศบาลฯ กาหนดจัดงานในวันที่ 12 เมษายน 2560 ให้ทาหนังสือเชิญไปก่อนว่าจะ
สามารถมาร่วมงานในวันดังกล่าวได้หรือไม่
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ

นางปารวีย์ หอยสังข์
สานักพระราชวังกาหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจาปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 8
ผู้อานวยการ
เมษายน 2560 ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ โดยมี พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธี ตามกาหนดการ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
เวลา 09.00 นาฬิกา - ประธาน เดินทางถึงบริเวณพิธี พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์
เวลา 09.09 นาฬิกา - ประธาน จุดธูปเทียนสักการะศาลเจ้าตา –ยาย
- จุดธูปหาง ปักที่เครื่องสังเวย
- ผูกผ้าสามสี และสรงน้าอบไทย
- ไหว้
- ประธาน เดินไปยังศาลเจ้าพ่อเสือ
- ถวายเครื่องสังเวย เปลี่ยนผ้าที่ผูกที่คอเจ้าพ่อเสือ
และสรงน้าอบไทย
- จุดธูปเทียนสักการะเจ้าพ่อเสือ
- ไหว้
เวลา 09.30 นาฬิกา - พระสงฆ์ 9 รูป เดินทางถึงพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์
- พระสงฆ์นั่งยังอาสน์สงฆ์ภายในอุโบสถ
- ประธาน และผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ ลานหน้าพุทธสถาน
เชิงท่า – หน้าโบสถ์
- ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด
- ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี
- ผู้ร่วมพิธีจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระประธาน รอบอุโบสถ
3 รอบ แล้วเชิญผ้าห่ม เข้าภายในอุโบสถ
- ประธาน วางผ้าห่มที่หน้าพระประธานประจาอุโบสถ
- กราบ
- ประธาน นั่ง ณ ที่จัดไว้
- เจ้าหน้าที่พิธี อาราธนาศีล
- พระสงฆ์ให้ศีล
- ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีรับศีล
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เวลา 10.45 นาฬิกา -

ประธาน ห่มผ้าพระประธานประจาอุโบสถ
- ขณะนั้น พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
และเจริญพระพุทธมนต์ (เมื่อถึงบทเสกน้าพระพุทธมนต์)
- ประธานจุดเทียนที่ฝาครอบเฟืองทาน้าพระพุทธมนต์
แล้วประเคนแด่ประธานสงฆ์
- เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว
เวลา 11.00 นาฬิกา - ประธาน และผู้ร่วมพิธี ประเคนสารับภัตตาหารเพล
แด่พระสงฆ์ 9 รูป
- เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล เสร็จแล้ว
- ประธาน ประเคนจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
9 รูป
- ประธานกรวดน้า
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- เจ้าหน้าที่พิธี นาประธานสงฆ์ประพรมน้าพระพุทธมนต์
แก่ผู้ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล
- เสร็จพิธี
- พระสงฆ์ เดินทางกลับ
เวลา 12.00 นาฬิกา - ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
- สรงน้าพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
- รดน้า ขอพรผู้สูงอายุ ตามอัธยาศัย
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย ชุดสุภาพ/ไว้ทุกข์
ขอมอบหมายภารกิจแต่ละสานัก/กอง ในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ดังนี้
ลาดับที่
สานัก/กอง
1
สานักการช่าง

ภารกิจ / หน้าที่
1. ปรับปรุงสถานที่ ได้แก่ ศาลตายาย(ทาสีใหม่) / หลังคาโบสถ์
ตัดแต่งต้นไม้ /ตัดหญ้า /ปลูกประดับต้นไม้และธงชาติให้สวยงาม
2. จัดสถานที่ ได้แก่ จุดไหว้เทวดา /จุดไหว้ศาลตายาย /
จุดไหว้วิญญาณเร่ร่อน /จุดไหว้หลวงพ่อเสือ/ จุดเลี้ยงพระในโบสถ์
จุดสรงน้าพระ/ จุดรดน้าผู้ใหญ่ /จุดซุ้มบริการอาหาร
จุดพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 /
จัดตั้งเต๊นท์พร้อมระบายผ้า / จัดโต๊ะ / เก้าอี้ / ชุดรับแขก / พัดลม/
ตกแต่ง-ประดับสถานที่ให้สวยงาม เป็นต้น

หมายเหตุ
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ลาดับที่
สานัก/กอง
ภารกิจ / หน้าที่
2
สานักการสาธารณสุขฯ 1. ล้างทาความสะอาดบริเวณรอบโบสถ์ ลานด้านหน้าและทางเดิน
2. จัดรถสุขา จานวน 1 คัน
3. จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล
4. จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ทาความสะอาดบริเวณงานตลอดการจัดงาน
3

สานักการคลัง
กองสารสนเทศ
และแผนที่ภาษี

1. จัดเตรียมจุดบริการน้าดื่ม จานวน 1 จุด
2. จัดบริการเครื่องดื่มและผ้าเย็นสาหรับแขกผู้มีเกียรติ

4

สานักการศึกษา

1. จัดเตรียมภัตตาหารเพล จานวน 10 ชุด
2. จัดเตรียมขันดอกไม้สาหรับกิจกรรมรดน้าดาหัว 30 ชุด
3. จัดเตรียมพวงมาลัยคล้องมือ 30 พวง

5

สานักปลัดเทศบาล

1. จัดเตรียมร้านอาหารบริการ จานวน 2 ร้าน
2. จัดเตรียมเทศกิจดูแลการจราจรและการจอดรถผู้บริหาร
3. จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ร่วมงานจากจุดจอดรถมายังบริเวณงาน
4. จัดเจ้าหน้าที่ 9 นาย สาหรับจัดเครื่องถวายไทยธรรมและอาหารพระ

6

กองวิชาการฯ

1. จัดเครื่องเสียงและเพลงสรรเสริญพระบารมี
2. จัดพิธีกร
3. ทาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน
4. จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพและบันทึกเทปวิดีโอ
5. จัดผู้สื่อข่าวทีวีและหนังสือพิมพ์

7

กองสวัสดิการฯ

1. เชิญชุมชนเข้าร่วมงาน
2. เชิญผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมรดน้าดาหัว
3. รับผิดชอบกิจกรรมรดน้าผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

8

กองทะเบียนราษฎรฯ

1. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

9

แขวงท่าทราย

1. รับผิดชอบกิจกรรมสรงน้าพระ

หมายเหตุ
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ลำดับที่
สำนัก/กอง
10 กองส่งเสริมฯ

นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาลฯ

ภำรกิจ / หน้ำที่
1. จัดหาของที่ระลึกสาหรับผู้ร่วมกิจกรรมรดน้าดาหัว
2. จัดเตรียมภาชนะและอุปกรณ์สาหรับพิธีสรงน้าพระและพิธี
รดน้าดาหัว(ขันใหญ่-เล็ก ดอกไม้ น้าอบ)
3. จัดเตรียมเครื่องสักการะศาลตายาย เครื่องสักการะศาลหลวงพ่อเสือ
เครื่องสักการะวิญญาณเร่ร่อนในพื้นที่ เครื่องสักการะเทวดาในพื้นที่
4. จัดเตรียมผ้าห่มองค์พระประธานในโบสถ์
5. จัดเตรียมชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะและกรวยดอกไม้สด
ทั้งภายในโบสถ์และภายนอกโบสถ์
6. ทาความสะอาดและจัดตกแต่งพุ่มดอกไม้ในพระอุโบสถใหม่ทั้งหมด
7. จัดเครื่องไทยธรรม-ปัจจัยถวายพระ
8. จัดชุดกรวดน้าและพรมน้ามนต์
9. ประสานงานกับสานักพุทธในเรื่องพิธีสงฆ์
10. ประสานงานกับเทศบาลนครปากเกร็ดเรื่องการนิมนต์พระ
11. จัดตกแต่งศาลตายายใหม่
12. จัดหาโตกสาหรับถวายภัตตาหารเพล
13. ประสานงานกับสานักงานที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ เกี่ยวกับ
การทาพิธีต่างๆ

หมำยเหตุ

การจัดงานในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากสานักพระราชวังร่วมงานด้วย จึงต้องมีพิธีกร
เพื่อดาเนินการบรรยายและแนะนา มอบนายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อม และนางสุนิตา เชื้อสาราญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่เป็นพิธีกร
สาหรับผู้ที่จะร่วมงานต้องเชิญชุมชนทั้งหมดหรือไม่ หรือชุมชนใกล้ๆ แถวนั้น เช่น
บ้านพักกรมชลประทาน

นางปารวีย์ หอยสังข์
ในช่วงที่มีการเลี้ยงพระเพลและทาพิธีห่มผ้าองค์พระประทานในโบสถ์ จะต้องจัดขบวน
ผู้อานวยการ
แห่รอบโบสถ์ก่อน ถึงจะห่มผ้าได้ซึ่งขบวนการห่มผ้าองค์พระประทานต้องให้สานักพระราชวัง
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ เป็นผู้ห่มให้ ในการแห่รอบโบสถ์ทั้ง 3 รอบ ต้องมีการสวดมนต์ รอบแรกสวดอิติปิโส
รอบที่สองสวดสวาขาโต รอบที่สามสวดสุปะฏิปปันโน ซึ่งจะประชุมเรื่องการจัดงานอีกครั้ง
ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ เรือยนต์หลวง โดยเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ร่วมประชุมด้วย หากได้ข้อสรุปจะได้นาเรียนที่ประชุมทราบต่อไป
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นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

สาหรับเรื่องนี้จะหารืออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
มติที่ประชุม
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ

ขอรายงานเรื่องงบประมาณปี 2560 ที่จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทา
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าคลองบางตลาด 60 ล้านบาท ประตูระบายน้าคลองส่วย
30 ล้านบาท การจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ทางจังหวัดและอาเภอเป็นผู้ดาเนินการตามระเบียบ
เดิมจังหวัดได้มอบให้อาเภอดาเนินการแต่อาเภอไม่สามารถดาเนินการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
จึงให้กรมชลประทานเป็นผู้ดาเนินการและให้เทศบาลฯ ช่วยดาเนินการ คือกรมชลประทาน
ต้องประสานกับเทศบาลฯ ว่าจะให้ช่วยดาเนินการอย่างไรบ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน
หรือการตรวจการจ้าง ไม่สามารถโอนงบประมาณในส่วนนี้ให้เทศบาลฯ ได้ ปัจจุบันได้ดาเนินการ
จัดทาแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการและเสนอนายกเทศมนตรีลงนาม
ในส่วนนี้กรมชลประทานได้ตรวจสอบเบื้องต้น และจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องน้าท่วม คาดว่า
จะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ในส่วนถนนสามัคคีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจานวน 52 ล้านบาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะโอนงบประมาณอุดหนุน
ให้เทศบาลฯ เป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนปัญหาเรื่องน้าท่วมจะได้เร่งดาเนินการ
ขุดลอกคลอง และจะจัดซื้อเครื่องสูบน้าเพื่อรองรับปริมาณน้าฝนที่อาจเกิน 50-60 ลูกบาศก์เมตร
บริเวณคลองส่วยและคลองบางตลาด เป็นจุดที่มีปัญหามาก ส่วนเรื่องการทาบล็อก
หรือลาเลียงน้าจากคลองบางตลาดสู่คลองบางเขน ได้ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งไปยัง
การทางพิเศษเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องยูเทิร์นในพื้นทีส่ ่วนนั้นการทางพิเศษแจ้งว่าได้ให้สัมปทาน
ไปหมดแล้ว แต่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง สานักการช่างจะได้ประสานงานและติดตามอีกครั้ง
พื้นที่บริเวณคลองส่วยเป็นที่ต่าเวลาฝนตกจะเกิดปัญหาน้าท่วม ขอฝากสานักการช่าง
เร่งดาเนินการ และมีเสาไฟฟ้าขวางทางน้าอยู่ให้ประสานการไฟฟ้าดาเนินการย้ายเสาไฟฟ้า
รับทราบ
เรื่องแรก เทศบาลนครนนทบุรี กาหนดจัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยก
มูลฝอย ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา
โดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน และมอบอุปกรณ์กาจัดมูลฝอย
อินทรีย์ให้แก่ผู้แทนชุมชน จานวน 10 ชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้หลักการ 3R คือ
Reduce Reuse Recycle เพื่อปลูกจิตสานึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีกิจกรรม
ที่น่าสนใจในงาน เช่น สอยดาวแลกมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ การกาจัดมูลฝอย
อินทรีย์โดยใช้ไส้เดือน ประชาสัมพันธ์โครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดาริ
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การให้ความรู้และสนับสนุนเรื่องการใช้ EM และกิจกรรมธงฟ้า ราคาประหยัด เป็นต้น
ณ บริเวณหน้าสานักงานแขวงท่าทราย
เรื่องที่สอง เทศบาลนครนนทบุรีจัดกิจกรรมมอบรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 20 แห่ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ทาพิธีลงนาม
เวลา 10.30 นาฬิกา ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณลานอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และเลี้ยงรับรองแขก
ประมาณ 70 ท่าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ขออนุเคราะห์สานักปลัดเทศบาลช่วยจัดระเบียบในการจอดรถ และสานักการช่างช่วยจัดเต้นท์
และห้องประชุม
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

มอบกองวิชาการและแผนงานประสานผู้สื่อข่าว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

10.00 นาฬิกา

นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค ผู้จดรายงานการประชุม
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