รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 14 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 19 เมษายน 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. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
6. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
7. นางจุรี บุญมั่น
8. นายคม แสงบารุง
9. นางมรกฎ บัวแตง
10. นายสนธยา ทองดี
11. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
12. นายศราวุธ ธรรมแสง
13. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
14. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
15. นายคารณ เทียมเวหา
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. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
29. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
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30. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
31. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
32. นายวินัย ควรสนอง
33. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
34. นางกัญญาภา จาพรต
35. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
36. นางบุญช่วย สุภาพล
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวุฒิชัย มะสี
2. นางปารวีย์ หอยสังข์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นิติกรชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา (ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 14 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 12/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560
- ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี
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นายธานินทร์ ฉัตรทอง
ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 74 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 27 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 11 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน - คน
รวมทั้งสิ้น 112 คน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการ
จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจาปี 2560 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์
กองวิชาการและแผนงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการกล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของไทย
พร้อมด้วยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณริมเขื่อน
ท่าน้านนทบุรี ประกอบด้วย การทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์และสามเณร
จานวน 37 รูป พิธีสรงน้าพระพุทธนวราชบพิธ และพระพุทธรูป 9 องค์ ได้แก่ หลวงพ่อโสธร
พระแก้วมรกต พระพุทธชินราช พระพุทธสิหิงค์ พระไพรีพินาศ พระนอนจักรสีห์วรวิหาร
หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโต และพระนิรันตราย นอกจากนี้ เทศบาลนครนนทบุรี
จัดให้มีพิธีรดน้าขอพรผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตเทศบาลและจัดขบวนแห่รถนางสงกรานต์
รถพระพุทธรูป รถเฟี๊ยตบุปผชาติเคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาล
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้าพระพุทธรูปทั้ง 9 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเฉลิมฉลอง
วันสงกรานต์ 13 เมษายน หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณ และเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามจนกลายเป็นวัฒนธรรมประจาชาติ ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะ
ของความเป็นไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ความรัก ความผูกพัน
ที่มีต่อกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม
และเวลา 11.00 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนดนตรีเพื่อประชาชน
ต้านสารเสพติดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และโล่สนับสนุนโครงการประเพณีสงกรานต์ให้กับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
และร่วมสรงน้าพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
สาขางามวงศ์วาน
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ในสัปดาห์ผ่านมานายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมทาบุญ
เลี้ยงพระ สรงน้าพระ และรดน้าผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชน
ประกอบด้วย ชุมชนวัดตาหนักใต้ ชุมชนไทยานนท์-รณสิทธิ์พิชัย ชุมชนทานสัมฤทธิ์เหนือ
ชุมชนเอื้ออาทรประชานิเวศน์ ชุมชนประชานิเวศน์ 3/2 เหนือ ชุมชนไพลิน-พัฒนา-สามไชย
ชุมชนวัดนครอินทร์ ชุมชนซอยแสนสุข ชุมชนวัดพลับพลา วัดเขมาฯ ชุมชนวัดแคนอก
ชุมชนไทยานนท์ 16/1-2 ชุมชนบ้านพักกรมชลประทาน ชุมชนวัดน้อยนอก ชุมชน
วัดลานนาบุญ ชุมชนวัดทางหลวง ชุมชนวัดฝาง ชุมชนประชานิเวศน์ 3/1 ใต้ ชุมชนหมู่บ้าน
ชัยวิวัฒน์ 3 ชุมชนเปรมฤทัย และชุมชนศิริชัยพัฒนา
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอน
ในท่อระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยติวานนท์ 29
ซอยประชานิเวศน์ 8/3 แยก 14 ถนนสามัคคีหน้าธนาคารทหารไทย ซอยสามัคคี 54
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 เรื่อง การจัดงานวันเทศบาล ประจาปี พ.ศ.2560

นายศราวุธ ธรรมแสง
เทศบาลนครนนทบุรี กาหนดจัดงานวันเทศบาล ประจาปี พ.ศ.2560
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
กาหนดการ ดังนี้
06.00 นาฬิกา ลงทะเบียนผู้ร่วมงานวันเทศบาล
06.30 นาฬิกา คณะผู้บริหารรับประธานอาหารเช้าร่วมกัน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2
07.30 นาฬิกา พิธีสรง ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร 2
08.30 นาฬิกา พิธีการจัดงานวันเทศบาล
โดย นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รักษาการแทนปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
ประกาศเกียรติคุณให้กับจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- กิจกรรมชั้น 5 เสร็จพิธี
ขอมอบภารกิจให้สานัก/กอง ดาเนินการ ดังนี้
1. สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องการตรวจสุขภาพ
2. สานักการศึกษา จัดนิทรรศการผลงานดีเด่นของแต่ละโรงเรียน จัดงานแสดงดนตรี
ของนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ
3. สานักการคลัง จัดนิทรรศการ แสดงด้านภาษี ตอบปัญหาชิงรางวัล
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4. สานักการช่าง มีการตัดแต่งกิ่งไม้ตามถนนสาธารณะและตอบปัญหาชิงรางวัล
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
5. กองวิชาการและแผนงาน จัดนิทรรศการรางวัลต่างๆ
6. กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมบริการตัดผมฟรี มีสินค้าราคาประหยัดจัดหน่ายให้กับ
ประชาชนทั่วไป
7. กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับ
การแข่งขันกีฬาฯ
ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่องวงศ์ดุริยางค์ทหารอากาศ นาไวโอลินมาแสดงให้กับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เครื่องดนตรีที่จัดแสดง
ได้แก่ คือ ไวโอลิน ดับเบิ้ลเบส ผู้แสดง 2 คน ค่าใช้จ่ายจานวน 3,000 บาท
นอกจากนี้ มีกิจกรรมให้บริการประชาชน โดย รถจักรยานยนต์รับจ้างต้องการ
ร่วมกิจกรรมในการจัดงานวันเทศบาล ซึ่งมีจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 5-10 คัน
จอดให้บริการบริเวณด้านหน้าสานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 รับ-ส่งประชาชน
ที่มาร่วมงานวันเทศบาล ภายในศูนย์ราชการถึงห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัสตั้งแต่เวลา
09.00 – 16.00 นาฬิกา ฟรี
ในส่วนสานักปลัดเทศบาล นอกจากจัดหารถจักยานยนต์รับจ้างรับ-ส่งประชาชนแล้ว
ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและขับรถยนต์ให้กับผู้บังคับบัญชา
เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเชิญวิทยากรจากขนส่งจังหวัด ตารวจให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร
การดูแลรักษามารยาทในการขับรถ ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 40 คน ตั้งแต่เวลา
09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน กองวิชาการและแผนงานแนะนาให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายกับประชาชน
รักษาราชการแทน
สานักการช่างแนะนากฎหมายด้านความรู้เกี่ยวกับอาคาร ส่วนของสานักศึกษานาเด็กนักเรียน
ปลัดเทศบาล
จากโรงเรียนนนท์วิทยา 4 เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เรียนทาขนม เรียนนวด เรียนเกี่ยวกับ
การตัดผม นามาแสดงจะได้เห็นว่าโรงเรียนสังกัดเขตเทศบาลฯ มีการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน
ส่วนกองส่งเสริม จัดนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับด้านการกีฬาที่ได้รับรางวัล กองวิชาการ
และแผนงานนาผลงานที่ได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้า 3 ปี จัดแสดง ส่วนกองสวัสดิการฯ
บริการตัดผมฟรี ดูดวงโหราศาสตร์ นาสินค้าราคาประหยัด และนานักศึกษามาบริการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า
นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิเดช
เรื่องแรก ขอให้กองส่งเสริมฯ นากิจกรรมเรื่องสมาคมเรือพายกับสโมสรวอลเล่ย์บอล
รองปลัดเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ด้วย
เรื่องที่สอง โครงการป้องกันระบบน้าท่วมของเทศบาลฯ ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สามารถให้ประชาชนเข้าไปดูในเว็บไซต์เทศบาลได้ รวมถึงสถานีสูบน้า ในส่วนที่ได้ดาเนินการ
หรือบางกรณี บ่อสูบน้าแยก ถนนที่เทศบาลได้ดาเนินการเสร็จแล้ว ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบด้วย
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นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
ผู้อานวยการ
สานักการศึกษา

เรื่องวงศ์ดุริยางค์ทหารอากาศ นาเครื่องดนตรีไวโอลินมาแสดงเวลา 09.00-12.00 นาฬิกา
ได้ติดต่อกับทางโรงเรียนไว้ว่าช่วงเช้าจะนาอังกะลุงมาจัดแสดง ส่วนเรื่องเด็กนักเรียนโรงเรียน
นครนนท์วิทยา 4 ทางโรงเรียนได้ติดต่อนักเรียนมาบริการตัดผมฟรี จานวน 5 คน
คุณครู 2 คน นักเรียนมาบริการนวด จานวน 3 คน คุณครู 2 คน

นางมรกฎ บัวแตง
สานักการสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมในวันเทศบาล 3 กิจกรรม ดังนี้
ผู้อานวยการ
1. การประกาศเกียรติคุณจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 140 คน
สานักการสาธารณสุขฯ และได้เตรียมในเรื่อง เข็มเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณ โดยท่านนายกเทศมนตรี เป็นผู้ลงนาม
มอบเสื้อคนนนท์เทิดทูนสถาบันให้จิตอาสาทุกท่าน
2. การให้บริการด้านสุขภาพ มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมวลกระดูก
การตรวจวัดสายตาผิดปกติ ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลฯ มีกิจกรรมซึ่งใช้งบประมาณของเทศบาล
ส่วนปีนี้บริษัทร่วมเจริญพัฒนา หรือ ท็อปเจริญ ท่านนายกเทศมนตรีเชิญมาร่วมกิจกรรม
ได้ให้การสนับสนุนแว่นตาฟรี 300 ท่าน สานักการสาธารณสุขฯ ได้เชิญชวนชุมชนมา
รับบริการ เฉลี่ยชุมชน 3-4 คน กิจกรรมด้านอื่น เช่น การตรวจสุขภาพช่องปาก มอบแปรงสีฟัน
จานวน 100 ชุด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จานวน 500 คน ส่วนกิจกรรมที่สาคัญ
สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลฯ คือเรื่องจังหวัดสะอาด การคัดแยกขยะมูลฝอย
ซากอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ดาเนินการโดยส่วนอนามัยและสิง่ แวดล้อม
นายสมนึก ธนเดชากุล
เรื่องไวโอลิน เล่นสลับกันไปกับเด็กเล่นดนตรีไทย ส่วนเรื่องประชาสัมพันธ์บริษัทท็อปเจริญ
นายกเทศมนตรี
มาร่วมกิจกรรม ต้องมีตัววิ่ง LED ขอบคุณบริษัทท็อปเจริญที่ให้การสนับสนุนแว่นตา
ประธาน
จานวน 300 อัน ขอฝากงานประชาสัมพันธ์ให้ถ่ายทาและเก็บบันทึกไว้ ส่วนนี้ต้องคิดพัฒนา
ต้องปรับเปลี่ยนบ้าง สานักการช่าง บริการตัดต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ต้องประสานงานกับทางหลวงชนบท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ

ในวันนี้ เวลา 13.30 นาฬิกา จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
“กรณีเทศบาลนครนนทบุรี ขออนุมัติจัดซื้อที่ดิน โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยชีวภาพ ระยะที่ 2”

นายสมนึก ธนเดชากุล
ผมได้หารือกับท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ว่าเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินขายที่ดินในราคา
นายกเทศมนตรี
ตารางวาละ 40,000 กว่าบาท ที่ดินดังกล่าวอยู่ใกล้กับที่ดินของเทศบาลฯ ปัจจุบันยังคงขาย
ประธาน
ในราคาเดิม หากเทศบาลฯ จัดซื้อจะนาที่ดินดังกล่าวมาทาโครงการการปุ๋ยชีวภาพเป็นต้นแบบ
มอบ นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยฯ หาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บ
สิ่งปฏิกูลว่าทั้งจังหวัดจัดเก็บจานวนเท่าใด และดูแลปรับปรุงพื้นที่ปลูก พืชผักสวนครัว ให้อยู่ใน
สภาพทีส่ วยงามและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องโครงการที่จะส่งเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ที่จะต้องส่งอย่างน้อย 3 โครงการ
ผู้อานวยการ
กองวิชาการและแผนงานได้คัดเลือก 2 โครงการ
กองวิชาการและแผนงาน
1. โครงการปรับปรุงหมายเลขบ้าน ของฝ่ายทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชน
2. โครงการสวัสดิการชุมชนของเทศบาลนครนนทบุรี ของกองสวัสดิการสังคม
ในส่วนโครงการที่ 3 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะส่งโครงการใดเข้ารับรางวัล
ส่วนนี้มีงานบริการที่น่าจะนาเสนอเป็นของสานักการสาธารณสุขฯ จึงเรียนหารือทีป่ ระชุม
พิจารณา
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

แต่ละสานัก/กอง ต้องช่วยกันเสนอว่าโครงการใดที่ทาแล้วได้ประโยชน์บ้าง เช่น
สานักการสาธารณสุขฯ ที่เป็นต้นแบบเรื่องการจ้างชุมชนทาความสะอาดในชุมชน
ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง เช่น เก็บเงินได้เพิ่มขึ้น ถนนสะอาดขึ้น การจ้างชุมชน
ทาความสะอาดในชุมชน เป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หรือจะเสนอโครงการ
คลองสวยน้าใส

นางมรกฎ บัวแตง
ในส่วนของการจ้างเหมาน่าจะสอดคล้องกับเรื่องความโปร่งใสด้วย เพราะมีคณะกรรม
ผู้อานวยการ
การร่วมตรวจ และการมีส่วนร่วม มีการประเมินผลของความพึงพอใจในการติดตามประเมินผล
สานักการสาธารณสุขฯ
นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
โครงการคลองสวยน้าใส หลักเกณฑ์การประเมินของพระปกเกล้า เกณฑ์การประเมิน
ผู้อานวยการ
การมีส่วนร่วมชุมชนต้องทาเป็นส่วนใหญ่ เน้นการมีส่วนร่วม เราเป็นผู้สนับสนุน และหลักฐาน
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ ที่เป็นเชิงประกบส่วนใหญ่ เทศบาลเป็นคนดาเนินการให้และต้องมี หลักฐานความร่วมมือกับ
MOU ซึ่งเราไม่เคยทาร่วมกับชุมชน ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแลคูคลอง ซึ่งคณะกรรมการ
ที่มาประเมินครั้งนั้น แจ้งว่าการดูแลคูคลองเป็นบทบาทของเทศบาล แต่ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษา
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

ต้องประเมินคลอง 16 คลองในเขตเทศบาลฯ ให้เขาเห็นว่า ถ้าเราจ้างคนดูแล 2 คน
เป็นเงินจานวนเท่าใด คนละ 12,000 บาท ต่อเดือน 30 คน ถ้าเราใช้เงินรางวัลส่วนนี้มาทา
ปลูกจิตสานักให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในคูคลอง
ผมได้ไปประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มีกลุ่มอนุรักษ์คลองบางเขน มีประมาณ 10 คน
ชุมชนทั้งสองฝั่งคลองบางเขน มีนโยบายเสนอให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลคลอง
ส่วนนี้ผมรับนโยบายมา ว่าจะปรึกษาและหาวิธีดูว่าในอนาคตในระยะยาวเป็นไปได้หรือไม่
ว่าต้องมีกอง /เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคลองลาน้า ซึ่งผมได้เรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่องปัญหา คือ คลอง หรือล้าน้าต่างๆ ในกฎหมายเป็นกรมเจ้าท่ากับอาเภอ เป็นผู้ดูแล
ตามกฎการชี้แนวเขต การระวางแนวเขต การดูแลลาน้าสาธารณะตกอยู่กับท้องถิ่นและอาเภอ
แต่ท้องถิ่นต้องดูแลด้วยตามพระราชบัญญัติเทศบาล ต้องอาศัยชุมชนเป็นหลัก ชุมชนตั้ง
ประธานชุมชนเป็นหลัก คนในชุมชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจคลอง ใครทิ้งต้องจับปรับ
มีกฎหมายหรือเทศบัญญัติ พูดในเชิงนโยบาย เมื่อช่วงวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2560
ผมรับเรื่องร้องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตลอด มีวิดีโอแจ้งว่าเทสิ่งปฏิกูล ทิ้งขยะลงในคลอง
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มีวิดีโอ น้าสกปรกไม่มีการบาบัด การบาบัดได้ให้ทางเทศบาลฯ ไปดาเนินการ ผู้ว่าราชการ
สอบถามว่าเทศบาลฯ ดาเนินการปรับหรือดาเนินคดีหรือไม่ หรือแค่ตักเตือนและให้เขาเก็บขยะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกล่าวว่าต้องดาเนินการให้เด็ดขาด ปรับและจับดาเนินคดี เพราะมี
หลักฐานในการทิ้ง สานักการช่างได้จัดเจ้าหน้าที่พยายามให้ดูแลประจา ในเบื้องต้น
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องการให้ท้องถิ่นจัดตั้งกองรักษาดูแลคลองประจา จัดเจ้าหน้าที่
ตรวจดูแลคลอง ต่อไปให้มีการรณรงค์ไม่ให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลในลาคลองหรือลาน้าสาธารณะ
นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ประเด็นที่หนึ่ง เรื่อง ของอานาจหน้าที่และตามกฎหมาย การรักษาความสะอาดคลอง
ผู้อานวยการ
เป็นของเทศบาลท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ถ้าเป็นเรื่องการจัดการคลอง
กองวิชาการและแผนงาน เป็นการซ้าซ้อน ถ้าคลองนั้นมีสถานีสูบน้า เป็นของกรมชลประทาน ในเรื่องของน้าดูได้
หลายมติเป็นน้าท่วมหรือน้าเสีย ถ้าเป็นน้าเสียไปของท้องถิ่น หรือ กระทรวงสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่สอง การทีจ่ ะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลทุกคลอง ในข้อเท็จจริงเป็นไปได้ยาก
ควรเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณคลอง โดยเราสร้างคลองสวยน้าใส ผมว่าต้องมาตอบโจทย์ว่า
นาชุมชนมาเป็นส่วนร่วมกับการทางานของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนดูแลและรู้สึกเป็นเจ้าของ
เทศบาลฯ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ หรือ การเงิน ถ้าจะให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปนั่งดูแล
ผมว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ขาดมติของการทางานร่วมกันระหว่างท้องถิ่นกับชุมชน
ซึ่งเราพยายามดึงมติการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี ว่าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ตามทีน่ ายกเทศมนตรี
กล่าว คือ มติทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและสร้างเครือข่าย ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
มติคุณภาพชีวิตของประชาชนมีการดูแลของระบายน้า มีทรรศนะทิวทัศน์ที่สวยงามในลักษณะ
เครือข่าย ผมต้องการให้ท้องถิ่นมีการลงนาม MOU เพราะเวลาคณะกรรมการมาตรวจว่า
มี MOU หรือไม่ มีการประเมินวัดผลเครือข่ายการมีส่วนร่วม
นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาล

ส่วนของภาคชุมชน ตามที่สานักการสาธารณสุขฯ ดาเนินงานในเรื่องของโครงการ
คลองสวยน้าใสที่ประกวดนี้ เป็นเรื่องที่ดี ขอฝากสานักการช่าง ช่วยดูข้อระเบียบและกฎหมาย
และนัดประชุมทั้ง 3 ส่วน สานักการช่าง สานักการสาธารณสุขฯ และ กองสวัสดิการสังคม
เพื่อวางมาตรการและแนะนา ตั้งกลุ่มและให้ข้อระเบียบและกฎหมายในการตั้งข้อระวัง และ
กฎหมายต้องเข้มงวดในการห้ามไม่ให้ทิ้งสิ่งของลงในลาคลอง

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
ปัญหาในการประกวดคลองสวยน้าใส ดังนี้
รองปลัดเทศบาล
ประเด็นที่หนึ่ง สภาพคลองไม่มีการใช้งาน หรือที่ดินที่อยู่ริมคลองปล่อยให้ว่างเปล่า
มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกร้าง หรือกิ่งไม้ที่หักล่มลงในคลอง
ประเด็นที่สอง หลังจากสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว จะมีปัญหาเรื่องการดูแลรักษา
ต้นไม้ที่ขึ้นตามกาแพงคันดิน ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งชุมชนไม่มีความสามารถในการขนย้าย
การตั้งคณะทางานหรือการรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันดูแล เรื่องคลองสวยน้าใสเป็นนโยบาย
ซึ่งน่าเข้าทางการมีส่วนร่วมที่พอส่งเข้าประกวดได้ เพียงแต่ว่าการทางานครั้งแรก ในการขุดลอก
คลอง หรือการตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ตามริมคลองควรเป็นในเรื่องของเทศบาลฯ ที่จะดาเนินการ
ส่วนเรื่องของความสะอาดในคลองเล็ก ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เทศบาลฯ จะช่วย
ในการกาจัดผักตบชวา ในการที่ตั้งคณะทางานขึ้นมาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือ
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นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

โครงการคลองสวยน้าใส ต้องทา MOU ขั้นตอนแรกต้องเข้าไปพัฒนาก่อน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เรื่อง น้าเสียคลองบางเขนมาจากคลองส่วย ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
ปัญหาที่เกิดปัญหา เนื่องจากมีประชาชนรุกล้าคลอง หากเทศบาลก่อสร้างเขื่อนสาเร็จ
จะทาให้สามารถขุดลอดคูคลองได้ ขอฝากนายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ ผู้อานวยการส่วน
ส่งเสริมอนามัยฯ ในเรื่อง โครงการคลองสวยน้าใส ให้บันทึกภาพการดาเนินการทุกขั้นตอน
และให้ประชาชนได้รู้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คูคลองเป็นหน้าที่ของทุกคน
ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเทศบาลฯ เทศบาลฯ จะดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แต่ประชาชนไม่ควร
ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้าลาคลอง ส่วนเรื่อง จ้างกวาดขยะที่เทศบาลฯ จ้างให้ไปดูว่า
ได้ประโยชน์อย่างไร ให้ไปสารวจความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้านว่ามีข้อคิดเห็น
อย่างไร

นางมรกฎ บัวแตง
การพิจารณาโครงการที่จะนาเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้า ในส่วนของโครงการ
ผู้อานวยการ
ที่ท่านนายกเทศมนตรีแนะนา คือโครงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมเข้าเกณฑ์คลองสวยน้าใส
สานักการสาธารณสุขฯ เข้าเกณฑ์ประชาชนมีส่วนร่วม ถ้าเรามาพิจารณาของเกณฑ์พิจารณา นวัตกรรมในเรื่อง
ธรรมาภิบาล คือการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน อยู่ตรงไหนต้องกับไปพิจารณา
ความสอดคล้อง ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ขอยกตัวอย่าง ทางกรมอนามัย
ได้มาติดตามงานและตรวจในพื้นที่ นวัตกรรมที่เขาชื่นชม คือ ในเรื่องของ บัวเปลี่ยนสี
ที่แจกทุกปีถือว่าเป็นนวัตกรรม เทศบาลฯ ได้มีการตรวจสอบเรื่องของร้านอาหารที่มีการรับรอง
ในแต่ละปี เช่นเดียวกันกับคลองสวยน้าใสต้องหานวัตกรรม ถ้าจะส่งเข้าประกวด
ที่สอดคล้องข้อแรกคืออะไร ในความโปร่งใสการมีส่วนร่วมชัดเจนอยู่แล้ว เป็นนวัตกรรม
ที่ไม่เหมือนใคร ในเรื่องของการจ้างกวาดทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
ผู้อานวยการ
กองทะเบียนราษฎรฯ

ผมต้องการเห็นเมืองพัฒนาไปในทางที่เป็นรูปธรรมเด่นชัด เป็นไปได้หรือไม่
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลฯ จะพัฒนาเมือง ปีนี้เป็นไปได้หรือไม่จะมุ่งเน้นในเรื่องใด
งบประมาณในแต่ละปี ผมเชื่อว่าสามารถดาเนินการได้อยู่แล้ว ปีนี้เราวางยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านคลอง เทศบาลฯ จัดทางบประมาณให้เห็นเป็นรูปธรรมผลงานที่เด่นชัด
แต่ถ้าเทศบาลฯ ไม่ทาเป็นรูปธรรม ประชาชนมองว่าเทศบาลฯ ไม่ดาเนินการอะไร

นายสมนึก ธนเดชากุล
เทศบาลฯ มีงบประมาณที่สามารถดาเนินการได้หลายโครงการ ขอฝากทุกสานัก/กอง
นายกเทศมนตรี
ช่วยกันหาแนวทางพัฒนาองค์กร และต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ ในปีงบประมาณ 2560
ประธาน
เทศบาลฯ มีโครงการปรับภูมิทัศน์ ไฟฟ้าแสงสว่าง การตัดต้นไม้ ส่วนหนึ่งต้องดาเนินการ
ไปพร้อมกัน เช่น สานักการสาธารณสุขฯ เรื่องการพัฒนาคูคลอง คลองสวยน้าใส
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน เรื่องแรก ในเดือนพฤษภาคม จะมีการเปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สานัก/กอง
รักษาราชการแทน
ที่มีญัตติจะนาเสนอต่อสภาเทศบาลฯ ให้ส่งเรื่องไปยังกองวิชาการและแผนงานเพื่อตรวจสอบ
ปลัดเทศบาล
และนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องที่สอง ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ขอเชิญสานักการช่าง
เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการที่จะทางบประมาณในปี 2561 และมีโครงการที่จะเพิ่มเติม
ในแผน ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ ช่วยกันตรวจสอบ กากับดูแลให้ละเอียด รอบคอบ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด
เรื่องที่สามในวันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นวันเทศบาล มอบหัวหน้าสานักปลัด
รวบรวมรายละเอียด เสนอท่านนายกเทศมนตรี และเมื่อวานได้รวบรวม 1 กิจกรรม
เป็นนักเรียนจากโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 เรื่องการประกอบอาชีพจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
และมีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ติดต่อไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ
ได้มีการตอบรับมาว่ายินดีเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
เรื่องแผนงบประมาณปี 2561 ผมขอถามว่าปีการศึกษา 2561 นักเรียนมัธยมศึกษา
รองนายกเทศมนตรี
ปี 4 - 6 ปัญหาคือ นักเรียน 3 ปี ที่เริ่มโครงการเด็กเก่ง เด็กสอบได้ลาดับที่ดี หลายคนที่สอบได้
แต่ไม่มีเงินเรียนต่อ เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่า ถ้าเทศบาลฯ ดาเนินทาเองต่อยอดให้เด็ก
ให้มีภาษาญี่ปุ่นด้วย ในปีการศึกษา 2560 เป็นวิชาเลือกที่ต้องเรียน เดิมเราพัฒนาแค่เป็น
ชมรมภาษาญี่ปุ่น เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ต่อไปจะเป็นวิชาเลือกหน่วยกิต ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่าที่ทราบไม่มีใครเปิดภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาต้น แล้วมีชมรม
ภาษาญี่ปุ่น ส่งเด็กไปญี่ปุ่น โรงเรียนราชวินิตบางเขน ม.4 ขึ้นไปเอกญี่ปุ่น มาทาบทามนักเรียน
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 เพราะรู้ว่าเป็นเด็กเก่งและเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเขาจะได้เด็กดี
ปีที่แล้วสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี นักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ไปสอบ
2 คนได้ทั้ง 2 คน เป็นสิ่งที่พลาดโอกาสเพียงแต่เขาไม่มีเงิน เทศบาลฯ สนับสนุนเด็กมาถึง
ขนาดนี้แล้ว น่าจะส่งให้ถึงฝั่ง ญี่ปุ่นมีทุนเยอะเป็นทุนเรียนฟรี นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ
มีพื้นฐานดีภาษาญี่ปุ่น มีสิทธิสอบชิงทุนและไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 14 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา
นางบุญช่วย สุภาพล ผู้จดรายงานการประชุม
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