รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 13 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
3. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
4. นายวุฒิชัย มะสี
5. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
6. นางจุรี บุญมั่น
7. นายคม แสงบารุง
8. นางมรกฎ บัวแตง
9. นายสนธยา ทองดี
10. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
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. นายประสาน หวังอุดมชัย
20. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
21. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
22. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
23. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
24. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
25. นายไกร แสงอ่วม
26. นางเกษร วีระกุล
27. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
28. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
29. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
30. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
31. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
32. นายกวี ศิริชาติวาปี

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายการระบายน้า
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33. นายวินัย ควรสนอง
34. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
35. นางกัญญาภา จาพรต
36. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
37. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
2. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
3. นางกชกร เงินบารุง

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
(ติดราชการ)
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 13 ประจาปี
นายกเทศมนตรี
พ.ศ.2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุม
ประธาน
ระเบียบวาระที่ 1
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มีรับทราบ
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 371 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 22 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน - คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน 267 คน
รวมทั้งสิ้น 660 คน
เรื่องที่สอง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 7 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จานวน 6 เรือ่ ง ดังนี้
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1. ประชาชนร้องเรียนว่าร้านอาหาร Sitne ตั้งอยู่ริมถนนเรวดี (ระหว่างซอยเรวดี 58)
ตาบลตลาดขวัญ มีการเปิดเพลงและแสดงดนตรีเสียงดังรบกวน ระหว่างเวลา 20.30 – 21.30
นาฬิกา
2. ประชาชนร้องเรียนมีซากรถตู้จอดกีดขวางบริเวณซอยงามวงศ์วาน 27 ตาบลบางเขน
ทาให้การสัญจรไม่สะดวก
3. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณตลาดเลี่ยงเมืองนนทบุรี (ตลาดนกฮูก) ตาบลบางกระสอ
มีการใช้เครื่องขยายเสียงและเปิดเพลงเสียงดัง และมีการจอดรถบนเส้นทางการสัญจร
4. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณภายในซอยสามัคคี 47 แยก 3 ตาบลท่าทราย
มีร้านประกอบกิจการเหล็กดัดได้นาสิ่งของมาวางบนทางเดินเท้าและรุกล้าเส้นทางการสัญจร
5. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณใต้ทางด่วนติดกับวัดบัวขวัญ ตาบลบางกระสอ
มีการเปิดร้านจาหน่ายอาหารบนทางเดินเท้า และส่งเสียงดังรบกวน
6. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณภายในซอยศรีพรสวรรค์ 6 (ซอยลวดหนาม)
ตาบลสวนใหญ่ มีการนารถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปจอดบริเวณเส้นทางการสัญจร
7. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณถนนนครอินทร์ติดกับถนนพิบูลสงคราม ตาบลสวนใหญ่
มีการจาหน่ายโดนัทนมสดบนเส้นทางสัญจร
นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
กรณีประชาชนร้องเรียนว่าร้านอาหาร Sitne จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ผู้อานวยการ
ร้านดังกล่าวปิดทาการในเวลากลางวัน และมีการแสดงดนตรีในวันพฤหัสบดี - วันศุกร์
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ ได้ประสานงานกับอาเภอเมืองนนทบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
1. กรณีประชาชนร้องเรียนมีซากรถตู้จอดกีดขวางบริเวณซอยงามวงศ์วาน 27
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นซากรถตู้ของบริษัทนาเที่ยวนามาจอดทิ้งไว้
ได้แจ้งให้บริษัทฯ ดาเนินการย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวแล้ว
2. กรณีประชาชนร้องเรียนการใช้เครื่องขยายเสียงและเปิดเพลงเสียงดังบริเวณ
ตลาดเลี่ยงเมืองนนทบุรี การตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการใช้เครื่องเสียงจริง
ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดาเนินการแก้ไข
3. กรณีประชาชนร้องเรียนร้านประกอบกิจการเหล็กดัดได้นาสิ่งของมาวาง
บนทางเดินเท้าและรุกล้าเส้นทางการสัญจร จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า
มีการวางสิ่งของรุกล้าเส้นทางการสัญจรจริง และได้ดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
4. กรณีประชาชนร้องเรียนการเปิดร้านจาหน่ายอาหารบนทางเดินเท้า
และส่งเสียงดังรบกวนบริเวณใต้ทางด่วนติดกับวัดบัวขวัญ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าพื้นที่บริเวณที่จาหน่ายอาหารได้มีการทาสัญญาเช่าพื้นที่กับทางการพิเศษ
ส่วนเรื่องการส่งเสียงดัง ได้แจ้งผู้ประกอบการให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
5. กรณีประชาชนร้องเรียนการนารถยนต์ส่วนบุคคลเข้าไปจอดบริเวณเส้นทาง
การสัญจรภายในซอยศรีพรสวรรค์ 6 (ซอยลวดหนาม) ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
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6. กรณีประชาชนร้องเรียนการจาหน่ายโดนัทนมสดบนเส้นทางสัญจร จากการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าร้านดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะ แต่มีการเดินจาหน่ายบริเวณ
สี่แยก ได้แจ้งผู้ประกอบการว่าห้ามจาหน่ายบริเวณสี่แยก และจะได้ตรวจสอบเป็นระยะ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 3-5 เมษายน 2560 สานักการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม
ผู้อานวยการ
และศึกษาดูงานสาหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กองวิชาการและแผนงาน ประจาปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 200 คน
เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง
โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมี
นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร "การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับใหม่) ให้กับพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
โดยมี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงาน
แขวงท่าทราย
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นางมรกฎ บัวแตง
ผู้อานวยการ สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี
กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล
(ด้านบริหารอนามัย) กองการพยาบาลสาธารณสุข สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 17
จานวน 36 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน "ด้านการดาเนินงานศูนย์สุขภาพต้นแบบในการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน" โดยมีนางผุสภรณ์ วิบูลย์ลกั ษณากุลและนางสาวรักชนก ชูพิชัย
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากรและนาชมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ
เรื่องทีส่ ี่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสานักปลัดเทศบาล เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี
ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์” และถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) เพื่อน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณ
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และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรี บรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ได้เถลิงถวัลยราชสมบัติผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมี
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน
โรงเรียนนครนนท์วิทยา จานวน 20 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม
และการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ : การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเดินทางไปร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2
พฤษภาคม 2560 โครงการนี้เป็นโครงการที่เทศบาลนครนนทบุรีได้ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นานักเรียนเข้าค่ายกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเมืองปีนัง ตลอดจน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนต่างชาติ กลุ่มประเทศอาเซียน ณ ศูนย์เทคโนโลยีเทคโดม
เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
และเวลา 23.00 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีปิดโครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดร้องเพลง
และการประกวดเต้น ประเภทต่างๆ ประจาปี 2560 ของเทศบาลนครนนทบุรี รวมทั้ง
กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลสาคัญที่สุดในชีวิต คือ รางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นรางวัลสูงสุดของผู้เข้าประกวด
ในโครงการนี้และเป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จในชีวิตต่อไป จานวน 4 คน ณ เวทีริมเขื่อน
ท่าน้านนทบุรี ซึ่งได้แก่
ลาดับที่ 1 ด.ญ.รัสริณณ์ พัฒนพลวิชญ์ จากรุ่นอายุ 8-12 ปี ประเภทเพลงไทยสากล
(รวมชายหญิง)
ลาดับที่ 2 ด.ญ.ปานชีวา มนต์สิริ จากรุ่นอายุ 8-12 ปี ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง (รวมชายหญิง)
ลาดับที่ 3 น.ส.นฤทัย เรืองไพศาล จากรุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทเพลงไทยสากล (หญิง)
ลาดับที่ 4 น.ส.กฤติญา รุจิภัทรเจริญ จากรุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)
เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดโครงการทาบุญ ห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันปีใหม่ไทย
และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อทานุ
บารุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบทอดประเพณีที่ดีงานของชาวพุทธ และเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคีระหว่างวัด ชุมชน และองค์กร โดยมีพลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช
กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน
ชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีผูกผ้าสามสี
และสรงน้าหลวงพ่อเสือ พิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีห่มผ้าพระประธานประจาพระอุโบสถพุทธสถาน
เชิงท่า-หน้าโบสถ์ พิธีสรงน้าพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
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ปี 2560 และรดน้าผู้สูงอายุ ซึ่งในการณ์นี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานของที่ระลึก
แก่ผู้สูงอายุที่ร่วมในกิจกรรมรดน้าดาหัวในครั้งนี้ด้วย ณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เรื่องที่เจ็ด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
ประจาปี 2560 ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจานวน 150 คน เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ได้มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะในด้านกีฬาฟุตบอล - ฟุตซอล โดยเทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดผู้ฝึกสอนที่มีความรู้
ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากสถาบันการศึกษา ชุมชน
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจากสโมสรฟุตบอล BBCU FC
ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ
เรื่องที่แปด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี รับมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุน
การดาเนินงานด้านผู้สูงอายุจากพลตารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2560
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
จัดขึ้น ตามแก่นแกน (Theme) “สูงวัย สูงคุณค่า ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ประชารัฐ”
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ในสัปดาห์ที่ผ่านมานายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมทาบุญเลี้ยงพระ
สรงน้าพระ และรดน้าผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชน ประกอบด้วย
ชุมชนภัทรินทร์เฮ้าส์ หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า แผ่นดินทอง ชุมชนศิริโชติ-สวัสดิกิจ ชุมชนประชา
นิเวศน์ 2 ชุมชนหมู่บ้านตะวันนา และชุมชนซอยกาหลง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นายศราวุธ ธรรมแสง
เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ การจัดงานวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ของทุกปี ในปีที่ผ่านมาเราได้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทาบุญเลี้ยงพระ การบริการตรวจสุขภาพ
ให้ประชาชนฟรี บริการตัดผมฟรี การตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สาธารณะ การจัดนิทรรศการทางด้าน
การศึกษา ด้านการคลัง หรืออื่นๆ ให้ประชาชนได้ทราบเป็นการประชาสัมพันธ์ การดาเนินการ
กิจกรรมเทศบาลในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ขอนาเรียน
หารือที่ประชุมว่าจะดาเนินการตามเช่นปีที่ผ่านมาหรือไม่ ในการประชุมวันพุธวันที่ 19 เมษายน
2560 สานักปลัดเทศบาล จะได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ มานาเสนอให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
จึงขอแจ้งสานัก/กองต่างๆให้ทราบ เรื่องรายละเอียดสานักปลัดจะประสานไปนามาเป็นโครงการ
ใหญ่ของเทศบาล จึงนาเรียนให้ที่ประชุมทราบ
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นางปารวีย์ หอยสังข์
เรื่องแรก การจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ขอเชิญผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
เรื่องที่สอง การแข่งขันวอล์เลย์บอล อคาเดมี่ย์ลีก 3BB นครนนท์ โดยนักเรียน
จากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 แข่งขันกับนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี โดยใช้ชื่อ
3BB นครนนท์รอบตัดเชือก ชนะสโมสรคิงกรุงเทพ ชนะ 3:0 เซต ในวันนี้ เวลา 11.30 นาฬิกา
เข้าชิงกับสุพรรณบุรี และทีมสุพริม ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบดินทร์เดชา แมตแรก
แพ้ 3:0 และจะแข่งขันอีกครั้งในวันนี้ เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ขอเชิญคณะผู้บริหารร่วมเป็นกาลังใจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก สืบเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้ามีหนังสือเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี
ผู้อานวยการ
พ.ศ.2560 ขอหารือที่ประชุมเรื่องการส่งผลงานเข้าร่วมรับรางวัลหรือไม่ ถ้าจะส่งเข้าร่วมรางวัล
กองวิชาการและแผนงานฯ พระปกเกล้า เพราะมี 3 ด้าน ซึ่งเราเคยได้รับรางวัลคือ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐเอกชน
ด้านประชาคม ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดแล้ว ถ้าจะเข้าร่วม คือด้านความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งต้องเสนอ 3 โครงการ
1. โครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน
2. โครงการสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชน
สาหรับโครงการที่ 3 ขอหารือที่ประชุมว่าจะเสนอโครงการใด ส่วนกาหนดให้ส่งภายใน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จะได้หารือโครงการที่จะเข้าประกวดอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
เรื่องที่สอง ตามที่สถาบันพระปกเกล้าเชิญเรา เข้าร่วมโครงการ สมาร์ทซิตี้ การพัฒนา
ท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ได้เข้าพบท่านนายกเทศมนตรี ขอให้เทศบาลนครนนทบุรีเข้าร่วม ซึ่งผมได้เข้าร่วมการสัมมนา
กับทางเจ้าหน้าที่ เรื่องการนาเทคโนโลยีทางด้านไอที หรือคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน
การทางานกับท้องถิ่น ปรากฏว่าทางสถาบันพระปกเกล้า ได้พิจารณาแล้ว เขาให้เราเป็นเมือง
ต้นแบบวิจัยในด้านการบริการสาธารณะ ประเภทไหนด้านใด ทางสถาบันพระปกเกล้า เขาจะจัด
ประชุม Work Shop เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อนาข้อมูลของ
ไปหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจินรอง นายกเทศมนตรี
และระดับเจ้าหน้าที่จากกองวิชาการและแผนงาน จานวน 2 คน ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560
ทางสถาบันพระปกเกล้าตอบรับแล้วและได้คัดเลือกเราเป็นต้นแบบในด้านการบริการสาธารณะ
เรื่องที่สาม สรุปประเมินผลโครงการจัดแสดงดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติด
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจาปี 2560
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เรื่องที่สี่ สรุปประเมินผลโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2560
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มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 13 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม
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