รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 12 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 5 เมษายน 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. นายคม แสงบารุง
8. นางมรกฎ บัวแตง
9. นายสนธยา ทองดี
10. นายศราวุธ ธรรมแสง
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. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
20. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
21. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
22. นายไกร แสงอ่วม
23. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
24. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
25. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
26. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
27. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
28. นายวินัย ควรสนอง
29. นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ
30. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
31. นายสมหมาย บุบผามาโล
32. นางกัญญาภา จาพรต

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
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33. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
34. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
2. นายวุฒิชัย มะสี
3. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
4. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
5. นางกชกร เงินบารุง
6. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ

นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 12 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 11/2560 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 345 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 28 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 20 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน 320 คน
รวมทั้งสิ้น 713 คน
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เรื่องที่สอง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า
มีซากรถตู้จอดกีดขวางบริเวณซอยงามวงศ์วาน 27 ตาบลบางเขน ทาให้การสัญจรไม่สะดวก
และเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคง ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรีจะได้เร่งติดตามการแก้ไขปัญหา
และรายงานผลให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรีทราบต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 สานักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะความรู้
การป้องกันอัคคีภัยและการสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
เทศบาลนครนนทบุรี รุ่นที่ 1 จานวน 40 คน โดยมีนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยนางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และนายชรินทร์ สินธ์สงวน หัวหน้าฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นเกียรติ ณ จังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเปรียบเทียบปัญหาในการปฏิบัติงานของ
แต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เขาชนไก่ อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล
มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
นาโดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ให้เกียรติร่วมงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา
มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจาปี พ.ศ.2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเทศบาล ร่วมในงาน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานและ
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จากเทศบาลเมืองพัทลุง จานวน 100 คน
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และเทศบาลตาบลไผ่ต่า จังหวัดสระบุรี จานวน 150 คน โดยมีนางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ ผู้อานวยการส่วนส่งเสริม
อนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับ และนาชมกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
เทศบาลนครนนทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เวลา 09.00 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ประจาปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในครูอาจารย์
สถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และภาคภูมิใจในความสาเร็จของบุตรหลาน
ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้ผู้กาลังศึกษา เกิดความมานะพยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
และเวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ในการมอบยานพาหนะ ตามโครงการ "อุ่นใจรัก พี่ช่วยน้องชาวท้องถิ่น” ซึ่งเป็นโครงการ
มอบยานพาหนะที่ใช้แล้ว แต่ยังมีสภาพที่ใช้งานได้ดีให้แก่ท้องถิ่น ที่มีความจาเป็นต้องใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่บาบัดทุกข์ บารุงสุขให้แก่ประชาชนแต่ขาดแคลนงบประมาณ ดังนั้น
เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่าย ความร่วมมือสานสายใย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เทศบาลนครนนทบุรี จึงได้จัดโครงการ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเล็กๆ เทศบาลนครนนทบุรีมียานพาหนะที่จะมอบให้
รวม 9 ประเภท ประกอบด้วย รถอัดขยะ รถสุขาเคลื่อนที่ รถดูดล้างท่อ รถบรรทุกน้า
รถขยะติดเชื้อ รถปิคอัพ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์ส่วนบุคคลนั่งเกิน 7 คน
และรถยนต์บรรทุก รวมทั้งสิ้น 21 คัน มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 20 แห่ง เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีปลงผมนาคสามเณร
ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดแคนอก
และเวลา 19.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเทศน์สอนนาคสามเณร ซึ่งมี
พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นผู้แสดงธรรมเทศน์สอนนาค
ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
เรื่องทีห่ ้า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 07.30 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี 2560
และให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และนาคสามเณรทั้งหมดทาพิธีขอขมาต่อ
บิดามารดา พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาแก่นาคสามเณร หลังจากนั้นจึงเคลื่อนขบวนแห่
ผู้เข้าร่วมบรรพชาจากบริเวณริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี ไปตามถนนประชาราษฎร์ถึงบริเวณ
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต พร้อมขึ้นรถไปวัดแคนอกเพื่อทาพิธีบรรพชาสามเณร
ในเวลา 10.00 นาฬิกา ณ วัดแคนอก
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เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน
ชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่สามเณร จานวน 70 รูป
ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
62 พรรษา 2 เมษายน 2560 และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ การแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณหน้าตลาดสด
เทศบาล และซอยเรวดี เพื่อนาของที่ได้ไปมอบให้แด่ผู้ยากไร้ ณ วัดพระบาทน้าพุ จังหวัดลพบุรี
เวลา 17.30 นาฬิกา จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ
“ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่สามารถคว้าแชมป์โลก
WBC รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต 115 ปอนด์ ของสภามวยโลกมาครองได้สาเร็จ โดยชนะคะแนน
โรมัน กอนซาเลซ ยอดมวยไร้พ่ายเบอร์หนึ่งของโลกชาวนิการากัวจากสังเวียนเมดิสัน
สแควร์การ์เด้น มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ
เครือข่ายคุ้มครองสังคม ประจาปี 2560 รุ่นที่ 2 จานวน 50 ครอบครัว รวม 170 คน ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 โดยมีนางจุรี บุญมั่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมอย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดชุมชนพึ่งตนเอง
สังคมเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการอบรม
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์ประทีป วันมูดา พร้อมด้วยทีมงาน Step Team
นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี ได้มอบวุฒิบัตรและเป็นประธานในพิธีปิด
การอบรมโครงการฯให้แก่ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ ณ ธนู ริเวอร์รีสอร์ท อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี
เรื่องที่เจ็ด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบก เรือนจาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ประชาชนในชุมชนประชานิเวศน์ 3 ชุมชนสรรพวุธ ชุมชนชัยวิวัตน์ ชุมชนวัดบัวขวัญ
ชุมชนทานสัมฤทธิ์เหนือ/ใต้ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด โดยมีนายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าตลาดสด
ประชานิเวศน์ 3
และเวลา 09.30 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดการอบรมโครงการรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน ประจาปี 2560 (นครนนท์ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน) ให้แก่ผู้แทนชุมชน
หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จานวน 500 คน โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายที่จะรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้หลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน (หลอดLED) แทนการใช้หลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ให้ครอบคลุม
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ทั้งเขตเทศบาล เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุสาคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน
เทศบาลฯ เป็นท้องถิ่นนาร่องในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะและหลอดไฟฟ้าภายใน
สานักงานต่าง ๆ ของเทศบาลฯ เป็นหลอดประหยัดพลังงาน (หลอดLED) ซึ่งเป็นการสอดคล้อง
และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรี อันจะมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์
4.0 หรือจังหวัดนนทบุรี 4.0 และเมื่อโครงการนี้ประสบความสาเร็จจะสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังเป็นการประหยัด
พลังงานระยะยาว อันจะเป็นการพัฒนาเมืองไปสู่นครนนท์เมืองสมาร์ทซิตี้ ในปี 2018
โดยมีนายโกมล บัวเกตุ ผู้อานวยการสานักกากับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และนางสาวพรศรี กิจธรรม ที่ปรึกษาพิเศษ
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรีและอดีตปลัดเทศบาลนครนนทบุรี และคณะ เป็นวิทยากร
ในการบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอก
และสูบตะกอนในท่อระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยวัดชมภูเวก 9
ซอยรณสิทธ์พิชัย 8/2 ซอยเรวดี 44
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาลฯ

การจัดงานวันสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 มอบสานัก/กองจัดเตรียมรถยนต์
สาหรับนามาใช้ในขบวนแห่พระพุทธรูป สานักการสาธารณสุขฯ จานวน 4 คัน กองสวัสดิการสังคม
2 คัน สานักปลัดเทศบาล 1 คัน รวมทั้งหมด 7 คัน ให้นาไปจอดที่ศูนย์ผู้สูงอายุ ในวันที่ 12
เมษายน 2560

นางปารวีย์ หอยสังข์
เรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เช่น ค่าของขวัญผู้สูงอายุ ต้องใช้
ผู้อานวยการ
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการต่าง ๆ ที่สานักการคลังรวบรวม
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
นายสนธยา ทองดี
ผู้อานวยการ
สานักการคลัง

ขอรายงานงบประมาณที่สานักการคลังรวมรวบ จานวน 2 ล้านกว่าบาท จากการจัดงาน
พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์มี จานวน 4 แสนกว่าบาท บูรณะศาลหลักเมือง จานวน 4 แสนกว่าบาท
ไหว้พระ 9 วัด จานวน 3 แสนกว่าบาท ประกวดร้องเพลง 9,200 บาท บรรพชาสามเณร
83,000 บาท อุปสมบทหมู่ 560,000 บาท และงบประมาณมาจากปีทผี่ ่านมา 200,000 กว่าบาท

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน มอบผู้อานวยการสานักการคลังนาหารือท่านนายกเทศมนตรีเรื่องการนางบประมาณ
รักษาราชการแทน
ที่สานักการคลังเก็บรวบรวมไว้มาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน เรื่องการประเมินผลโครงการที่ส่งเข้าประกวด ซึ่งจะขาดคะแนนการมีส่วนร่วม
รักษาราชการแทน
ของบุคคลภายนอก เช่น ชุมชน คณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ขอเชิญรักษาการ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริการฯ กองวิชาการฯ ชี้แจง
นางกัญญาภา จาพรต
เรื่องการติดตามประเมินผลจะมีตัวชี้วัดการประเมินรางวัลโครงการต่าง ๆ เช่น
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการฯ รางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจะประเมินผลโครงการ ส่วนนี้ต้องให้ประชาชนผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโครงการ เทศบาลฯ จะคัดเลือก
ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการทางานของเทศบาลฯ และแต่งตั้งให้เข้าร่วม
ในการติดตามประเมินผลโครงการต่าง ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน เรื่องการจัดทางบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ยังมีข้อผิดพลาด
รักษาราชการแทน
ในส่วนนี้ได้มอบนายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณทาบันทึกแจ้ง
ปลัดเทศบาลฯ ทุกสานัก/กองทราบแล้ว มอบทุกสานัก/กองตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ให้ถูกต้องก่อนดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และหากมีโครงการที่จะนาเข้าแผนต้องตรวจสอบให้
ถูกต้อง
นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อม ในปีนี้จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
งบประมาณส่วนใดที่เบิกจ่ายจากระเบียบการฝึกอบรมให้ระบุในคาชี้แจง จะไม่นามารวมกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ซึ่งเดิมไม่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบใหม่
ส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลฯ จะได้เชิญประชุมเพื่อทบทวนโครงการที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว
และจัดเรียงลาดับโครงการ หากงบประมาณไม่เพียงพอจะได้ตัดโครงการที่มีความจาเป็นน้อยออก
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เขตพระราชฐานในพระองค์ เทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการ
และเทศบาลนครปากเกร็ด จัดพิธีทาบุญห่มผ้าพระประธาน ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ เทศบาลนครนนทบุรีรับผิดชอบในการจัดพื้นที่ โดย
ผู้ว่าเขตพระราชฐานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ ในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 12.00 นาฬิกา
เพื่อกาหนดบริเวณจัดวางพระบรมฉายาลักษณ์ และนัดหมายเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมพิธีการ ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา
และในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา ขอเชิญผู้บริหารร่วมซักซ้อมพิธี
เนื่องจากมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนเริ่มพิธีในเวลา 09.00 นาฬิกา ผู้ที่มาเป็น
ประธานได้รับอนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงนามอนุญาตให้มาเป็นประธาน
เขตพระราชฐานกาหนดผู้เข้าร่วมงาน 200 คน เทศบาลฯ ได้เชิญชุมชนเข้าร่วมงาน
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นายสมนึก ธนเดชากุล
ในวันที่ 8 เมษายน 2560 พิธีรดน้าผู้สูงอายุ ที่พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ กาหนด
นายกเทศมนตรี
อายุและจานวนของผู้สูงอายุเท่าใด การแต่งกายของผู้สูงอายุกาหนดหรือไม่
ประธาน
นางปารวีย์ หอยสังข์
สาหรับผู้สูงอายุที่เขตพระราชฐานจัดหากาหนดอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 10 คน
ผู้อานวยการ
และมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีท่านนายกเทศมนตรี ผู้สูงอายุในชุมชนอายุเกิน 75 ปี
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ การแต่งกายผู้สูงอายุและผู้ร่วมงานให้แต่งกายสีขาวหรือสีดา ทางเขตพระราชฐาน ขอความร่วมมือ
ให้เทศบาลฯ บันทึกภาพขั้นตอนในการจัดงาน เพื่อนาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

มอบกองวิชาการและแผนงานบันทึกภาพและวิดีโอ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
เทศบาลฯ กาหนดจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชนทั่วไปในเขตเทศบาล
ผู้อานวยการ
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 โดยจัดกิจกรรมการอบรม 2 ประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ เด็กอายุระหว่าง 8-14 ปี เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กาหนดพิธีเปิดในวันที่ 9 เมษายน
2560 เวลา 08.30 นาฬิกา พิธีเปิดฟุตซอล และเวลา 09.00 นาฬิกา พิธีเปิดฟุตบอล
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
สาหรับการจัดงานวันสงกรานต์ เดิมกาหนดจัดวันที่ 12 เมษายน 2560 เนื่องจาก
ผู้อานวยการ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่าควรยึดมติคณะรัฐมนตรี ถ้าประกาศว่าให้จัดวันที่ 13-15
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ เมษายน 2560 จึงได้เลื่อนการจัดงานเป็นวันที่ 13 เมษายน 2560 ขอความร่วมมือ
สานัก/กอง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน เรื่องปลาที่จะนามาปล่อยในวันงานจะประสานอีกครั้ง
ส่วนเรื่องรถที่ร่วมขบวนได้จัดเตรียมไว้ทั้งสิ้น 9 คัน ซึ่งสานักการช่างจะเป็นผู้ตกแต่งรถ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
กองวิชาการและแผนงานขออนุญาตนาเรียนเรื่อง การประเมินตนเองศูนย์ข้อมูล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ข่าวสารของทางราชการ ปี 2560 และเรื่องการพิจารณาร่วมส่งผลงานรางวัลพระปกเกล้า
ประจาปี 2560 ขอเชิญนางกัญญาภา จาพรต รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
ชี้แจง

-9-

นางกัญญาภา จาพรต
เรื่องแรก การประเมินตนเองศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ปี 2560
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการฯ สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทาโครงการ ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งได้มีข้อมูลข่าวสาร เป็นไปตามข้อสั่งการและผลักดัน
ให้ทุกหน่วยงานให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามนโยบายการเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส และถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องปฏิบัติ โดยให้ทุกหน่วยงาน
ประเมินตนเองในการดาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีการคัดเลือก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่มีคะแนนระดับโดดเด่น เพื่อมอบประกาศนียบัตร
ที่ผ่านการคัดเลือกต่อไป
สาหรับการประเมินตนเองศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนนทบุรี
เกณฑ์มาตรฐานรวม 150 คะแนน ได้ 116 คะแนน
เกณฑ์ขั้นสูงรวม
100 คะแนน ได้ 67 คะแนน
คะแนนรวม
250 คะแนน ได้ 183 คะแนน
เนื่องจากข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามมาตรา 9 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
เทศบาลนครนนทบุรียังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว กองวิชาการและแผนงานจึงขอความร่วมมือ
ทุกสานัก/กอง ส่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา โดยเรื่องการทาสัญญาจัดซื้อ – จัดจ้างมาเผยแพร่
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เรื่องที่สอง การพิจารณาส่งรางวัลพระปกเกล้า ประจาปี 2560 ด้วยสถาบันพระปกเกล้า
ได้มีหนังสือเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกมอบรางวัล
พระปกเกล้า ประจาปี 2560 โดยเทศบาลนครนนทบุรี สามารถส่งผลงานประเภทใด
ประเภทหนึ่ง ได้ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กับด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และผู้บริหารเห็นขอบให้ส่งผลงาน
ด้านความโปร่งใส และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกองวิชาการและแผนงาน
จะไปพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดกับผลงานที่จะส่งเข้าประกวดและจะนามาเสนอในที่ประชุมพิจารณา
ครั้งต่อไป
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

โครงการของกองทะเบียนราษฎรฯ ส่งเข้าประกวดในด้านใด และให้ดูว่าเทศบาลฯ
มีผลงานด้านใดทีโ่ ดดเด่นให้ส่งเข้าประกวด

นางกัญญาภา จาพรต
กองทะเบียนราษฎรฯ จะประกวดเรื่องความโปร่งใสและการส่งเสริมมี 3 ด้าน
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการฯ การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างสันติสุข ด้านความสมานฉันท์ยังไม่เป็นรูปธรรม ด้านเครือข่าย
เทศบาลฯ ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคา สืบเนื่องจากมีรางวัลพระปกเกล้าที่จะเสนอ
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขอนาไปพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดก่อนว่าจะส่งเข้าร่วมโครงการใด
ให้ส่งเข้าร่วม 3 โครงการ
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นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
ด้านที่ 1 ความหมายกว้าง เทศบาลฯ จะมีผลงานด้านนี้มากกว่าสามารถส่งเข้า
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ประกวดได้มากกว่าด้านความปรองดองสมานฉันท์
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
ขอรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงศาลากลางหลังเก่า เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
รองปลัดเทศบาล
2560 ได้ร่วมประชุมกับจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรีในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ
ปรับปรุงศาลากลางหลังเก่า รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และมีตัวแทนสานักงานจังหวัด
กรมธนารักษ์ และตัวแทนท้องถิ่น สานักการช่าง สานักการศึกษา ฝ่ายนิติกร ของเทศบาลฯ
เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ข้อสรุปว่าให้เทศบาลฯ ทาหนังสือหารือไปยังจังหวัด ประเด็นอานาจหน้าที่
3 ประเด็น ดังนี้
1. เทศบาลฯ สามารถนาเงินงบประมาณมาซ่อมแซมและบูรณะอาคารหน่วยงานอื่น
ได้หรือไม่
2. อาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เทศบาลฯ สามารถดาเนินการได้หรือไม่
3. กรณีที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ ในส่วนตัวอาคารศาลากลางหลังเก่า เทศบาลฯ
สามารถดาเนินการได้หรือไม่ ทางธนารักษ์ได้ยืนยันว่าอาคารที่ธนารักษ์มอบให้หน่วยงานราชการ
หากใช้สอยแล้วสามารถดาเนินการได้ ซึง่ เทศบาลฯ ได้แจ้งว่าการดาเนินการซ่อมแซมต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก กรมธนารักษ์ต้องยืนยันว่าสามารถโอนกรรมสิทธิ์อาคารหลังนี้ให้เป็น
ทรัพย์สินของเทศบาลฯ หากได้ข้อยุติเทศบาลฯ จะทาหนังสือหารือจังหวัดอีกครั้ง
นายสมนึก ธนเดชากุล
ผมได้หารือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เทศบาลฯ ทาหนังสือหารือกรมฯ และทาหนังสือ
นายกเทศมนตรี
ถึงกรมศิลปากรเพื่อมอบอาคารหลังนี้ให้กับเทศบาล
ประธาน
นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
ผมได้หารือกับเจ้าหน้าที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับเรื่องตัวอาคารหลังนี้
ผู้อานวยการ
ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของกรมศิลปากร ผมเข้าใจว่ากรมศิลปากร และทางจังหวัดไม่มี
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง งบประมาณส่วนนี้ เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แนะนาว่าให้เทศบาลฯ รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดไปหารือที่ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ว่ามีแนวทางบูรณะอย่างไร
เพราะมีปัญหาด้านกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติ
กรมศิลปากร ว่าให้หารือไปที่กรมฯ และกฤษฎีกา ส่วนเรื่องที่เทศบาลฯ หารือกับ
ทางสานักการตรวจเงินแผ่นดิน จะหารืออีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

สานักการช่างขอรายงานเรื่องที่ได้ประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเทศมนตรี
เรื่อง สายไฟฟ้าลงดิน ให้บูรณาการทั้งจังหวัดทุกหน่วยงานว่ามีอะไรสอดคล้อง โครงการต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นถนน คือไม่ให้ขุดหรือทาซ้าซาก ซึง่ โครงการแรกที่ได้รับมาจานวนเงิน 5,000 กว่าล้านบาท
ตามแนวรถไฟฟ้าติวานนท์ ผมได้รายงานว่าถนนเส้นนี้เป็นกรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบ
เทศบาลนครนนทบุรีไม่มีโครงการปรับปรุง เพราะเป็นอานาจหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทเป็นหลัก
แต่ผมได้แจ้งไปว่ามีโครงการที่เทศบาลนครนนทบุรีทาอยู่ โครงการปรับภูมิทัศน์ทั้งเมือง
ซึง่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะส่งงวดสุดท้าย ผมจะเร่งดาเนินการจัดทารายละเอียดเสนอ
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารทราบ ส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งเมืองได้รายงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะดาเนินการปรับปรุงประตูสี่มุมเมืองของนครนนทบุรีให้สวยงาม
จัดภูมิทัศน์ทั้งหมด อันดับแรกบริเวณท่าน้านนทบุรี อุทยานสวนมกุฎรมยสราญ ส่วนนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะออกแบบให้ครบวงจรพร้อมประเมินราคาให้ ส่วนซุ้มประตู
สี่มุมเมือง ริมฟุตบาท ทางเท้า พื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งจัดทาป้ายให้เป็นระเบียบสวยงาม
ส่วนเรื่องสัญลักษณ์ขอหารือท่านนายกเทศมนตรีว่าจะใช้สัญลักษณ์ทุเรียนหรือไม่

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่องการนาสายไฟฟ้าลงดิน บริเวณหอนาฬิกา ขอให้สานักการช่างตั้งงบประมาณ
ปรับปรุงพร้อมกันดาเนินการปรับปรุงถนน ซึ่งมีความชารุดมาก ส่วนเรื่องสัญลักษณ์รูปทุเรียน
ให้นาทุเรียนจริงมาหล่อจะได้เหมือนของจริง

มติที่ประชุม
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ

รับทราบ
ขอรายงานเรื่องการจัดซื้อที่ดิน ได้รับการประสานจากเจ้าของที่ดินว่าให้เทศบาลฯ
ทาหนังสือยืนยันว่าต้องการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เพราะว่าด้านข้างมีการแบ่งขายเป็นบางส่วน
ตารางวาละ 40,000 บาท ผมจึงหารือกับ นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล
และได้ประสานด้วยวาจากับเจ้าของที่ดินว่าเทศบาลฯ ไม่สามารถทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรได้
ได้หารือกับท้องถิ่นจังหวัด แจ้งว่าเทศบาลฯ ต้องตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและต้องพิจารณา
จัดซื้อเป็นแบบพิเศษให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

นายสมนึก ธนเดชากุล
ส่วนนี้ให้แจ้งเจ้าของที่ดินว่าเทศบาลฯ ต้องการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ต้องรอให้
นายกเทศมนตรี
จังหวัดอนุมัติงบประมาณจึงดาเนินการจัดซื้อได้
ประธาน
มติที่ประชุม
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

รับทราบ
เรื่องค่า K สานักการช่างได้ส่งเบิกงบประมาณยอดแรก จานวน 6 แสนกว่าบาท
จะเร่งรัดเบิกให้กับบริษัทผู้ร้อง สาหรับค่า K ที่จะต้องเบิกจ่ายจานวน 1 ล้านกว่าบาท จะต้องนา
เข้าสภาเทศบาลฯ
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นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ได้หารือหัวหน้าส่วนราชการเรื่องที่จะนาเข้าแผนเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้แผนเสร็จแล้ว
รักษาราชการแทน
และขอเชิญทุกสานัก/กองร่วมประชุมชี้แจงในวันที่ 11 เมษายน 2560 ส่วนค่า K ที่จะต้อง
ปลัดเทศบาล
เบิกจ่ายจานวน 1 ล้านกว่าบาท จะได้ทาเรื่องเสนอต่อสภาเทศบาลฯ
นายสนธยา ทองดี
ผู้อานวยการ
สานักการคลัง

ในส่วนของสานักการคลัง สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจงบประมาณ 2 เดือน
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และได้รับความอนุเคราะห์จากสานักการสาธารณสุขฯ
ให้ใช้ห้องประชุม ในส่วนของแต่ละสานัก/กอง ขอความกรุณาที่เบิกใบเสร็จของสานักการคลัง
ไปช่วยเตรียมใบเสร็จไว้ ในส่วนของสานักที่ยังไม่ชัดเจนหรือต้องการขอเอกสารขอให้แจ้ง
สานักการคลังจะได้เรียนท่านรักษาการปลัดเทศบาลผ่านนายกเทศมนตรี ว่าสมควรให้หรือไม่
เพราะขอเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พอให้ไปแล้วมีหนังสือสอบถาม
ประมาณ 5-6 ข้อ

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ประเด็นที่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินขอให้เตรียมเอกสารและไปตอบ
รักษาราชการแทน
ขอให้หารือก่อนที่จะตอบ
ปลัดเทศบาล
นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
ขอนาเรียน เรื่องค่า K เริ่มตั้งแต่ พ.ศ 2549 - 2560 ค่า K เป็นสัญญาที่ปรับราคาได้
ผู้อานวยการ
คนที่ปรับค่า K ได้คือผู้รับจ้างและเจ้าของสัญญา ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะมีระยะเวลาให้เทศบาลฯ
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ภายในเวลา 90 วัน เจ้าของสัญญาหลังจากส่งงาน เขาบอกไม่มีกาหนดระยะเวลาขั้นตอน
คือ เมื่อผู้รับจ้างเรียกขอค่า K ของหน่วยงานเจ้าของสัญญาต้องมาตรวจสอบว่าที่เรียกเงินมา
ถูกต้องหรือไม่ เมื่อครบถ้วนแล้วนาเสนอ สายการบริหาร ผ่านเทศบาลฯ ท้องถิ่นจังหวัด
ผ่านกรม สานักงบประมาณ ตรวจสอบเสร็จส่งกลับกรม และส่งคืนทางจังหวัด ถึงกลับมายัง
ท้องถิ่น ขั้นตอนช่วงจังหวะระยะเวลาตรงนี้นาน ซึ่งไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ การจ่ายเงิน
ให้จ่ายจากรายได้ ต้องตั้งแผนหรือตั้งงบประมาณไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
มอบกองวิชาการและแผนงานเรื่องการการประชาสัมพันธ์ ถ้าเรามีการประชาสัมพันธ์ที่ดี
นายกเทศมนตรี
ทาเป็นหมวดหมู่ไว้ สามารถนามาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เช่น โครงการครอบครัว
ประธาน
ล้อมรัก ฯลฯ งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่สาคัญมาก เวลาประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล
โฆษกรัฐบาลต้องออกมาประชาสัมพันธ์ว่าประชุมเรื่องใดบ้าง หากเทศบาลฯ พัฒนาเรื่อง
การประชาสัมพันธ์จะเป็นประโยชน์กับสังคม เพราะเทศบาลฯ มีกิจกรรมจานวนมาก
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ส่วนวารสารนนท์ ที่เทศบาลฯ จัดทาทุกเดือน ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้จัดหา
รักษาราชการแทน
ข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ สาหรับสานัก/กองที่ต้องการให้
ปลัดเทศบาล
เผยแพร่ข่าวสารขอให้แจ้งไปยังกองวิชาการและแผนงานเพื่อนาลงในวารสาร
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง

สานักการสาธารณสุขฯ พบปัญหาการวางท่อน้าประปา ตรงฟุตบาท ถนนประชาราษฎร์
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ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัย

ผ่านหน้าตลาดสด เวลา 09.00 นาฬิกา ไปดูผู้รับเหมามีแต่คนงาน คือ ยกระดับนาท่อประปา
วางขวางท่อระบายน้า คือเวลาล้างตลาดน้าไม่ไหลลงตรงท่อระบายน้าตามปกติ ส่วนปัญหา
เรื่อง การโอนงบประมาณค่ากาจัดขยะ นาเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว แต่เลขาฯ ยังไม่
ทาหนังสือเป็นรายงานสรุปการประชุมแนบเอกสารในการแนบท้ายสัญญา ได้ทาบันทึกขอแก้ไข
สัญญานิติกรทาเสร็จแล้ว แต่เห็นว่าขาดเอกสารมติคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นชอบ
แนบท้ายมติแก้ไขเอกสาร

นายสนธยา ทองดี
ผู้อานวยการ
สานักการคลัง

ตามทีผ่ ู้อานวยการส่วนบริการอนามัยฯ กล่าว ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการกลั่นกรอง
ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ดาเนินการโอนที่แต่งตั้งคณะกรรมการมา ท่านรองปลัดเทศบาลฯ เป็นประธาน
เพื่อจะพิจารณาว่าสมควรโอนงบประมาณหรือไม่ เพราะ 1 ปีจะโอนงบประมาณ 10 รอบ
ที่ผ่านมาสานักการสาธารณสุขฯ ไม่มีปัญหา แต่ปีนี้ส่งเรื่องมาให้สานักการคลังก่อนสิ้นปี
งบประมาณ 2559 ต้องดาเนินการก่อน ตามบันทึกที่ส่งมาให้สมมุติว่า 1,000,000 บาท
ตั้งงบประมาณ 800,000 บาท กรณีเช่นนี้ต้องตั้งงบประมาณให้ถูกต้องและตรงกับสัญญา

นายสมนึก ธนเดชากุล
การเสนองบประมาณ ผู้ที่เสนอทาไมไม่ปรับงบประมาณส่วนที่ทาการปรับลดไปแล้ว
นายกเทศมนตรี
แต่ละสานัก/กองต้องปรับงบประมาณให้ตรงกับรายจ่าย ถ้าตั้งตรงแต่จ่ายเกินจริงทาอย่างไร
ประธาน
นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
งบประมาณของสานักการสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ที่ 30 ล้านบาท แต่เขาปรับลดเอง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ส่งมาเข้างบประมาณ 26 ล้านบาท แต่ส่งเรื่องทาสัญญากับสานักการคลัง 30 ล้านบาท
ทาให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน การดาเนินการปรับลดสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ รายงานประชุมกับคณะกรรมการ
รักษาราชการแทน
กลั่นกรอง มอบหัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบอีกครั้ง
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

