รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 15 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 26 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. นายวุฒิชัย มะสี
6. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
7. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
8. นางจุรี บุญมั่น
9. นายคม แสงบารุง
10. นางมรกฎ บัวแตง
11. นายสนธยา ทองดี
12. นายศราวุธ ธรรมแสง
13. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
14. นายคารณ เทียมเวหา
15. นางปารวีย์ หอยสังข์
16. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
17. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
18. นายศิริชัย ตระการฤทธา
19. นางกชกร เงินบารุง
20. นายประสาน หวังอุดมชัย
21. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
22. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
23. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
24. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
25. นายไกร แสงอ่วม
26. นางเกษร วีระกุล
27. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
28. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
29. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
30. นางชนกานต์ แกล้วกล้า

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
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31. นางศศิธร แกล้วทนง
32. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
33. นายวินัย ควรสนอง
34. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
35. นายสมหมาย บุบผามาโล
36. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
37. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
2. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
3. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
(ติดราชการ)
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
(ลาพักผ่อน)
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ติดราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 15 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 14/2560 เมื่อวันพุธที่ 19 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 394 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 24 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 7 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน - คน
รวมทั้งสิ้น 425 คน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2560 สานักการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ ศึกษาดูงานสาหรับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 180 คน
เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการเตรียม
ความพร้อมในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ครูได้รับการพัฒนา
ตนเอง โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
โดยมี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดอุทัยธานี
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดงานวันเทศบาล ประจาปี 2560 โดยพิธีในช่วงเช้าพระสงฆ์ จานวน 10 รูป สวดเจริญ
พระพุทธมนต์ โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2 นอกจากนี้ กิจกรรมในวันนี้ยังประกอบไปด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณ “จิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” การจัดนิทรรศการเรื่องภาษีท้องถิ่นคืนให้ท้องถิ่น การคัดแยก
มูลฝอยอันตรายและอิเล็กทรอนิคส์ การตัดแต่งกิ่งไม้ในที่สาธารณะ บริการจัดแต่งทรงผม
บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ การตรวจสุขภาพฟัน การวัดสายตาประกอบแว่น เป็นต้น
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน
เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคาถวายราชสดุดีต่อหน้าพระบรม
สาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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ประจาปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
และเวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และสมาชิก
สภาเทศบาลนครนนทบุรี ประกอบด้วย นายมนัส ทรัพย์วิเชียร นายส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธุ์
นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์ นางสาวปิยรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี นางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค
ร่วมกิจกรรมรดน้าขอพรผู้สูงอายุชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ จัดโดยบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
สัปดาห์ทผี่ ่านมานายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมทาบุญ
เลี้ยงพระ สรงน้าพระ และรดน้าผู้สูงอายุ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชน ประกอบด้วย
ชุมชนหมู่บ้านอัญชลี 2 ชุมชนบ่อนไก่สามหลวง ชุมชนพรหมนิมิตร ชุมชน หมู่ 1 ตาบลบางเขน
และชุมชนหมู่บ้านเกร็ดแก้ว 5
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล
ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุวัดทางหลวง ชมรมผู้สูงอายุทับทิมสยาม ชมรมผู้สูงอายุ
วัดเขมาภิรตาราม ชมรมผู้สูงอายุชุมชนชมพูม่วงร่วมสามัคคี ชุมชนซอยสหกรณ์ ชุมชนบ้านดอน
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนพรหมนิมิต ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดกาแพง ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหมู่ 3
ตลาดขวัญ ชมรมผู้สูงอายุสนามบินน้า และชมรมผู้สูงอายุชุมชนทรายทอง โดยมี ประธาน
ชมรมและสมาชิกชมรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอนในท่อระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยทานสัมฤทธิ์ 19/3,19/4,19/5,21/8
ถนนพิบูลสงคราม หน้าตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีถึงหอนาฬิกา ถนนประชาราษฎร์
ถึงแยกตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ซอยกรุงเทพนนท์ 12 แยก 26 ซอยเรวดี 53
ซอยประชานิเวศน์ 3 แยก 6 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ท่าน้านนทบุรี ถนนติวานนท์บริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาติวานนท์ถึงปากซอยเรวดี
การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี “ปีโป้ อะคาเดมี่ ลีก 2017”
เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นการแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมหญิง ระหว่างทีม 3BB นครนนท์ พบกับ ทีมสุพรีม 3BB นครนนท์
ชนะ 3:1 เซ็ต (25:20, 25:15, 16:25และ 25:13 นางสาวจิดาภา นาหัวหนอง ได้รับรางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
ขออนุญาตนาเรียนที่ประชุม 3 เรื่อง ดังนี้
รองปลัดเทศบาล
เรื่องแรก การติดตามความคืบหน้าการขอใช้ที่ดินวัดทินกรนิมิต ได้ประสานงาน
ไปยังวัดทินกรนิมิต โดยไวยาวัจกรแจ้งว่ายังไม่สะดวกที่จะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าพบ
และให้ชะลอโครงการไว้ก่อน เนื่องจากเจ้าอาวาสเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
หากเจ้าอาวาสอาการดีขึ้นแล้วจะได้ประชุมหารืออีกครั้ง
เรื่องที่สอง การซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงปุ๋ยชีวภาพ ระยะที่ 2 คณะกรรมการ
ได้มีข้อเสนอแนะให้เทศบาลฯ จัดทาเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในส่วนของโครงการเดิมว่าศักยภาพการรองรับปุ๋ย 30 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เพียงพอต่อการให้บริการของประชาชนในเขตเทศบาลฯ หรือไม่ หากไม่มีการขยายพื้นที่
จะทาให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง ถ้ามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 7 ไร่ จานวนบ่อบาบัด
ที่จะก่อสร้างเพิ่ม 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะควบคุมได้มากน้อยเพียงใด ความคุ้มค่า
มากน้อยเพียงใด
2. ให้ดูกฎหมายเรื่องการรับฟังความคิดเห็น หากเทศบาลฯ จะขยายโรงปุ๋ยชีวภาพ
จะต้องทารายงานเรื่องผลกระทบหรือไม่ คณะกรรมการได้ไปดูพื้นที่ว่ามีปัญหาหรือไม่
ซึ่งคณะกรรมการเห็นด้วยกับการจัดทาโครงการและไม่มีปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม
3. ได้ไปร่วมประชุมกับจังหวัดนนทบุรี เรื่องจังหวัดสะอาด ส่วนนี้ได้มีการคัดแยกขยะ
และสามารถลดปริมาณขยะได้ประมาณ 5 ตันต่อวัน ส่วนการดาเนินการได้ให้คาแนะนาว่า
การคัดแยกขยะของเราไม่ว่าเป็นที่ตลาดสดเทศบาล มีการคัดแยกขยะได้วันละ 2 ตัน
และนาขยะสดมาทาปุ๋ย ให้ทาการคัดแยกและทาปุ๋ย โดยนาขยะสดมาทาปุ๋ยให้มากขึ้น
ท่านเห็นว่าเทศบาลฯ มีการดาเนินการมานานแล้ว แต่ให้มีการคัดแยกขยะให้ได้จานวน
มากขึ้น ในส่วนของบริษัทห้างร้าน ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ห้างสรรพสินค้า
พันธุ์ทิพย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขฯ ต้องมีการคัดแยกขยะ ผมได้เสนอว่า
เทศบาลฯ ไม่ได้กากับดูแล ผมได้ประสานจังหวัดให้จัดทาหนังสือถึงหน่วยงานดังกล่าว
เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะกับเทศบาล และกาหนด วัน เวลา ทีเ่ ทศบาลฯ จะไปจัดเก็บขยะ
นายสมนึก ธนเดชากุล
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมจัดงานวันเทศบาล ทาให้การจัดงานผ่านไปด้วยดี
นายกเทศมนตรี
ผมคิดว่าเทศบาลฯ ควรจะมีการยกย่องและให้รางวัลแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลฯ
ประธาน
เช่น พนักงานลอกท่อดีเด่น พนักงานกวาดถนนดีเด่น ส่วนเรื่องการคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะมีแนวทางการลดปริมาณขยะอย่างไร
นางมรกฎ บัวแตง
เรื่องการลดปริมาณขยะ เทศบาลฯ ได้จัดทาโครงการต่อเนื่องทั้งในชุมชนและโรงเรียน
ผู้อานวยการ
การลดปริมาณขยะทีไ่ ด้ผลและมีความยั่งยืน คือ การรณรงค์ในโรงเรียน ซึ่งมีการดาเนินการ
สานักการสาธารณสุขฯ เฉพาะโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลฯ แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ ส่วนของชุมชน
ได้ดาเนินกิจกรรมไปบางส่วน บางชุมชนได้ดาเนินการตามที่เทศบาลฯ ได้มีส่วนร่วมในการคิด
ชุมชนต้นแบบ ซึง่ เทศบาลฯ จะติดตามผลการดาเนินการในชุมชนที่มีศักยภาพที่เข้มแข็ง
และให้ความรู้แก่ชุมชนที่ไม่มีความพร้อมเพื่อให้เห็นความสาคัญ ส่วนของสถานที่ราชการ
ต้องมีความตระหนัก และเห็นความสาคัญในการลดปริมาณขยะ
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นายสมนึก ธนเดชากุล
ที่ผ่านมาเทศบาลฯ มีการเชิญชุมชน พระ มาช่วยกันรณรงค์การลดปริมาณขยะ
นายกเทศมนตรี
ปีละหลายครั้ง แต่ 2 ปีที่ผ่านมาเทศบาลฯ ไม่มีการรณรงค์ ผมขอฝากให้ดาเนินการด้วย
ประธาน
เพราะการจัดเก็บขยะจะได้มีปริมาณลดลง หากเทศบาลฯ ลดปริมาณการจัดเก็บขยะได้
20 % เป็นจานวน 50 – 60 ตัน แต่ปัจจุบันลดปริมาณขยะได้วันละ 5 ตัน ส่วนนี้ขอฝาก
สานักการสาธารณสุขฯ ให้รณรงค์การลดปริมาณขยะ และจัดประชุมสัมมนาเรื่องการคัดแยกขยะ
นาขยะเปียกมาทาปุ๋ย ขยะแห้งมารีไซเคิล เพราะเทศบาลฯ เคยรณรงค์ตามชุมชนต่าง ๆ
ปีละ 3-4 ครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางมรกฏ บัวแตง
เรื่องแรก ในวันนี้ เวลา 09.00 นาฬิกา เทศบาลฯ จัดกิจกรรมการอบรมป้องกัน
ผู้อานวยการ
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
สานักการสาธารณสุขฯ อาคาร 2 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการแก้ไข
และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งจะมีผู้นาในชุมชนหรือ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
เข้าร่วมการอบรมจานวน 600 คน ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
เรื่องที่สอง ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา เทศบาลฯ
กาหนดจัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
วัดเขมาภิรตาราม ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
เรื่องที่สาม เทศบาลฯ กาหนดจัดโครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน พัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 1 ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2560
โดยนาคณะเครือข่ายด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จิตอาสาเดินทางไปศึกษา
ดูงานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องบาบัดโรคชะลอวัย ณ ศูนย์ธรรมชาติบาบัดเวลเนสซิตี้ อาเภอบางไทร
จังหวัดอยุธยา ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
บริษัท เดอะมอล์ล กรุ๊ป จากัด ขอความร่วมมือเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้
ผู้อานวยการ
1. ขอเชิญเทศบาลฯ ร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลฯ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชามหามงคล ซึ่งจัดที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ในวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2560 กองส่งเสริมวัฒนธรรม ฯ ได้จัดทารายละเอียด
ของพุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และประสานเรื่องการจัดสถานที่
ตั้งตู้จาหน่ายพระเครื่อง หลวงปู่เก๋ หลวงพ่อเสือ
2. ขอเชิญนายกเทศมนตรีและผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 4
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3. การจัดกิจกรรม เวิร์ค ช็อป เวลา 11.00 นาฬิกา จัดทาเกี่ยวกับเต้านมเทียม
สาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเวลา 14.00-19.00 นาฬิกา ทาดอกไม้จันทน์ สาหรับถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ส่วนนี้ได้ขอเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม
จึงขอความอนุเคราะห์สานัก/กอง จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สานักการช่าง/ กองสวัสดิการสังคม และกองส่งเสริมฯ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 สานักการคลัง และกองสารสนเทศฯ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 สานักการสาธารณสุขฯ และกองทะเบียนราษฎรฯ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สานักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน และสานักปลัดเทศบาล
แขวงท่าทรายรับผิดชอบการจาหน่ายพระเครื่อง
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ อยู่ประจาสถานที่จัดงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบทุกสานัก/กอง ดาเนินการ

นายสมนึก ธนเดชากุล
ขอฝากสานักการช่างเรื่องต่อเติมอาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสวนใหญ่
นายกเทศมนตรี
บริเวณเรือนรับรอง และบริเวณตลาดขวัญ ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะเทศบาลฯ
ประธาน
จะมีการแข่งขันเรือยาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จะมีกฎหมายใหม่ “การจัดซื้อจัดจ้าง”ให้ทุกหน่วยงาน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ ตรวจสอบการดาเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เร่งดาเนินการ เพราะถ้าเกินวันที่ 23 สิงหาคม 2560
จะใช้กฎหมายใหม่อาจจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จได้
นายสมนึก ธนเดชากุล
ส่วนนี้ขอฝากหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อม
นายกเทศมนตรี
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประธาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 15 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

