รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 16 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 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. นายสนธยา ทองดี
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. นางกชกร เงินบารุง
20. นายประสาน หวังอุดมชัย
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. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
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32. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
33. นายวินัย ควรสนอง
34. นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ
35. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
36. นายสมหมาย บุบผามาโล
37. นางกัญญาภา จาพรต
38. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางมรกฎ บัวแตง
2. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
3. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี

หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นิติกรชานาญการ
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ติดราชการ)
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
(ลาพักผ่อน)
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
(ติดราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 16 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 15/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี
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นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 221 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 20 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 9 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน - คน
รวมทั้งสิ้น 250 คน
เรื่องทีส่ อง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 1 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ดังนี้
- ประชาชนร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการจาหน่ายสินค้าบนผิวการจราจร บริเวณ
ตลาดประชานิเวศน์ 3 ทั้ง 2 ฝั่ง ระหว่างเวลา 17.00 – 20.00 นาฬิกา ทุกวันทาให้การสัญจร
ไม่สะดวก ซึง่ ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลฯ ได้ส่งเรื่องให้ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะได้รายงานผลให้
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมทราบต่อไป
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน เรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ ขณะนี้ ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัด
รักษาราชการแทน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ดารงธรรมเทศบาลฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปลัดเทศบาล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 สานักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรม
ผู้อานวยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะ
กองวิชาการและแผนงาน ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและการสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของฝ่ายป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย” รุ่นที่ 2 จานวน 120 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ
มีการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมทั้งในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยมี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน
พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี นายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ณ ค่ายนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ และพรไพลิน
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดกาญจนบุรี
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เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชน ให้แก่
ผู้นาชุมชน อสม. และประชาชนในชุมชน 93 แห่งจาก 5 ตาบลในเขตเทศบาล จานวน 600 คน
ซึ่งการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดการติดสารเสพติด
ของกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลนครนนทบุรี พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างชุมชนให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
ตลอดจนให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สามารถ
เป็นแกนนาและสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการจัดกิจกรรมจากตารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
และเวลา 10.00 นาฬิกา นางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นาผู้สูงอายุ
ซึ่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 150 คน ศึกษาดูงานการดาเนินงานและการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยมี นางผุสภรณ์ วิบูลย์ลักษณากุล นางสาวรักชนก ชูพิชัย และนางสาว อุมาพร สุดเนตร
พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากร
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมสัมมนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
ครั้งที่ 22 เรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมไทยก้าวไกล" โดย นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาล และนางสาวสายฝน ถนอมรอด ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทน
เทศบาลเข้าร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวรวุฒิ ศรีนนท์
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน การอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจาปี 2560
ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี
ทั้ง 5 ตาบล จานวน 80 คน ซึ่งการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อยที่ผลิตสินค้าชุมชน/ท้องถิ่น ให้ผลิตสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ
มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสินค้า
อย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองนนทบุรี บรรยายให้ความรู้
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เวลา 9.30 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้ว ย
นายศราวุธ ธรรมแสง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จานวน 15 คน
เข้าศึกษาดูงานการปฏิบัติงานการบริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครนนทบุรีในด้านต่างๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นประสบการณ์ตรงมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา PA 304
การบริหารท้องถิ่น ณ สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
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เวลา 10.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืนและมอบ
อุปกรณ์กาจัดมูลฝอยอินทรีย์ ให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในตาบลสวนใหญ่ จานวน 8 ชุมชน
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้หลักการ 3R คือ Reduce Reuse Recycle เพื่อปลูกจิตสานึก
สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน เช่น สอยดาวแลกมูลฝอยอันตราย
และซากอิเล็กทรอนิกส์ การให้ความรู้เรื่องการกาจัดมูลฝอยอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือน ตลาดนัด
มูลฝอยรีไซเคิล บ่อดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง ประชาสัมพันธ์โครงการปุ๋ยชีวภาพ
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริ และการให้ความรู้และสนับสนุนการใช้ EM ณ บริเวณ
ลานอเนกประสงค์วัดเขมาภิรตาราม ตาบลสวนใหญ่
เวลา 11.00 นาฬิกา งานกายภาพบาบัด กลุ่มงานสนับสนุนบริการการแพทย์
ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมสอนสาธิตท่าบริหารเพิ่ม
การไหลเวียนหลอดเลือดส่วนปลายสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มารับบริการที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ 1 รัตนาธิเบศร์
และเวลา 12.00 นาฬิกา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้า พร้อม อสม.
ในเขตพื้นที่ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียง โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต
เปลี่ยนสายให้อาหาร ให้คาแนะนาเรื่องการดูแลผู้ป่วยและการสังเกตอาการผิดปกติแก่ญาติ
และผู้ดูแลผู้ป่วย หากมีเหตุฉุกเฉินให้เรียกรถบริการการแพทย์เทศบาลนครนนทบุรี โทร.1669
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล ประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดลานนาบุญ ชมรมผู้สูงอายุ
ชุมชนพุทธรักษาประชาชื่น ชมรมผู้สูงอายุไขแสงกาเนิดมี และชมรมผู้สูงอายุเพื่อนช่วยเพื่อน
วารุณประภา โดยมี ประธานชมรมและสมาชิกชมรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ
จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพให้การต้อนรับ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอนใน
ท่อระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยเรวดี 57 แยก 6
ซอยทรายทอง 24 แยก 8-9 ซอยติวานนท์ 24 แยก 1/1 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 11 และซอยเรวดี 46/3
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญสานักปลัดเทศบาล
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นายศราวุธ ธรรมแสง
จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือ ที่ นบ 0017.3/ว 1897 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง เนื่องจากสานัก
นายกรัฐมนตรีได้รับแจ้งข้อสังเกตจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องกล่าวหาร้องเรียนว่ามีข้าราชการบางรายในสังกัดส่วนราชการ
ซึ่งมิได้ดารงตาแหน่งที่ทางราชการจัดรถประจาตาแหน่งให้ ได้นารถยนต์ส่วนกลางไปใช้
เสมือนเป็นรถประจาตาแหน่ง และเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงจากทางราชการ จังหวัด
นนทบุรีจึงขอความร่วมมือให้เทศบาลฯ กากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง
ที่อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ
สานักปลัดได้สาเนาแจ้งทุกสานัก/กองทราบแล้ว จึงนาเรียนที่ประชุมทราบ
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน เรื่องการใช้รถส่วนกลาง ขอให้ทุกสานัก/กอง กากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ
รักษาราชการแทน
การใช้รถส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ปลัดเทศบาล
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

มอบสานักปลัดเทศบาล สาเนาหนังสือแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปร่วมงานกับสถาบันพระปกเกล้า มีการคัดเลือกองค์กร
รองนายกเทศมนตรี
ปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง เข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่
เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน (โครงการสมาร์ทซิตี้) ได้คัดเลือกเทศบาลนครนนทบุรี เนื่องจาก
เทศบาลนครนนทบุรีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ และได้รางวัลจากสถาบัน
พระปกเกล้าจานวนมาก คาดหวังว่าเทศบาลฯ จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนนี้เทศบาลฯ ยังไม่ได้เริ่มโครงการแต่มีแนวความคิดที่จะดาเนินการ
ในการจัดทาโครงการสมาร์ทซิตี้ โดยจะดาเนินการดังนี้ 1.ดาเนินการสารวจพื้นที่ว่ามีปัญหา
เรื่องใดและใช้ระบบไอทีเพื่อแก้ไขปัญหา 2.ความต้องการพัฒนางานบริการอย่างไร เช่น
งานทะเบียนราษฎรฯ การดาเนินการทุกสานัก/กองต้องร่วมกันวิเคราะห์ กองวิชาการและแผนงาน
ขอความอนุเคราะห์สานัก/กองจัดส่งเจ้าหน้าที่จานวน 2 คน เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 2
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
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นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ส่วนนี้เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าได้หารือกับท่านนายกเทศมนตรี เพื่อให้เทศบาล
ผู้อานวยการ
เป็นต้นแบบในเรื่องนี้ เทศบาลฯ ได้คัดเลือก นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน และเจ้าหน้าที่จาก
กองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการฯ จานวน 2 คน เข้าร่วมในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่
เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ด้านการบริการเมืองสาธารณะ ประเด็นนี้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ของทุกสานัก/กอง จึงขอความร่วมมือทุกสานัก/กองร่วมระดมความคิดเห็น เพราะเทศบาลฯ
อาจเป็นเมืองอัจฉริยะหลายด้าน เช่น ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยในการ
ดาเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันเทศบาลฯ ได้ดาเนินการในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐานไปแล้ว อาจนาระบบไอทีมาดาเนินการขับเคลื่อนการบริการด้านสาธารณะ
เช่น การเปิดไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ การจราจร ซึ่งจะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย
ของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 สถาบันพระปกเกล้าจะทา MOU เพื่อป้องกันการตรวจสอบ
จากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นการพัฒนาท้องถิ่น
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ฝ่ายพัฒนาบุคลากรได้หารือเรื่องหลักสูตรการจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
รักษาราชการแทน
เทศบาลฯ จึงได้นาเรียนหารือกับนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี มีความเห็นว่า
ปลัดเทศบาล
นโยบาย 4.0 มีความสาคัญ จะได้นาหลักสูตรสมาร์ทซิตี้เป็นหลักสูตรในการจัดอบรมต่อไป
นายศิริชัย ตระการฤทธา
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบถามเรื่องการจัดเก็บ การตรวจใบอนุญาต
ผู้อานวยการ
ว่ามีการจัดเก็บในระบบไอทีหรือไม่ ปัจจุบันยังจัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้ม ผมคิดว่าส่วนนี้
ส่วนควบคุมอาคารฯ
หากเทศบาลฯ นาระบบไอทีเข้ามาพัฒนาการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
เรื่องแรก สืบเนื่องจากได้หารือกับจังหวัดนนทบุรี เรื่องการจัดซื้อที่ดินกรณีพิเศษ
รองปลัดเทศบาล
คณะกรรมการได้เสนอแนะให้จัดทาเอกสารเพิ่มเติมเรื่องการจัดซื้อที่ดิน เนื่องจากว่า
ราคาที่ดินสูงกว่าราคากลางของสานักงานที่ดิน ในการที่จะจัดซื้อที่ดินให้ไปหาข้อมูล
เปรียบเทียบจากที่ดินบริเวณข้างเคียง ส่วนเรื่องของศักยภาพของบ่อบาบัดเดิม
หากไม่เพียงพอให้จัดทาเป็นลักษณะของรายงานการศึกษาว่าถ้าเทศบาลฯ ไม่มีการขยาย
โรงปุ๋ยระยะที่ 2 จะเกิดผลกระทบอย่างไร และถ้าจัดซื้อที่ดินแล้วจะสามารถรองรับ
สิ่งปฏิกูลเพิ่มขึ้นจานวนเท่าใด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
มีข้อสั่งการ ดังนี้
1. เรื่องจังหวัดสะอาด เรื่องของขยะที่จังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้เทศบาล
นครนนทบุรีลดปริมาณการจัดเก็บขยะ รวมถึงการรณรงค์ให้แหล่งกาเนิดขยะ เช่น
ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ ให้มีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะให้มากที่สุด
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2. เรื่องน้าเสีย เทศบาลฯ ได้มีบ่อบาบัดน้าเสีย ปัจจุบันบาบัดน้าเสียได้
4 ตารางกิโลเมตร และระยะที่ 2 การรวบรวมท่อน้าเสีย ถ้าการดาเนินการแล้วเสร็จ
จะมีระบบบาบัดน้าเสีย 7 ตารางกิโลเมตร รวมเป็น 11 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่เหลือ
20 กว่าตารางกิโลเมตร เทศบาลฯ ได้ว่าจ้างบริษัทฯ ที่ปรึกษาดาเนินการแล้ว ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างบ่อบาบัดขนาดใหญ่ สานักการช่างได้ศึกษาข้อมูล
การก่อสร้างบ่อบาบัดขนาดเล็กเพื่อจะได้ใช้พื้นที่จานวนน้อย กรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแจ้งว่าไม่มีท้องถิ่นใดขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดทาบ่อบาบัดน้าเสีย เนื่องจาก
มีปัญหาเรื่องการจัดหาพื้นที่
3. เรื่องกล้อง CCTV ความปลอดภัยของเมืองที่อยู่ในนโยบายของนนทบุรี 4.0
จังหวัดนนทบุรีได้เน้นย้าให้หน่วยงานที่มีกล้อง CCTV ให้ดูแลรักษาไม่ให้เกิดความชารุด
บกพร่อง หากประชาชนมาขอดูการบันทึกภาพของกล้อง CCTV แต่เทศบาลฯ ไม่มีข้อมูล
ประชาชนจะร้องเรียนเทศบาลฯ ได้
4. เรื่องการจาหน่ายสินค้าหาบเร่ แผงลอย บริเวณริมฟุตบาททางเดินเท้า
กรณีที่มีการร้องเรียนแล้วเทศบาลฯ จะไปดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ภายหลัง
จากเทศบาลฯ ไปตรวจสอบแล้วผู้ประกอบการได้มาขายสินค้าเช่นเดิม จังหวัดขอให้เทศบาลฯ
หาพื้นที่ขายสินค้าแบบถาวรให้กับผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน
มติที่ประชุม
จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
ผู้อานวยการ
กองทะเบียนราษฎรฯ

มติที่ประชุม

รับทราบ
กองทะเบียนราษฎรฯ ขอรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันหยุดของภาคเอกชน มีประชาชนมาขอรับบริการ
ด้านงานทะเบียนราษฎรฯ จานวน 1,138 ราย สานักงานเทศบาลจานวน 885 ราย
สานักงานแขวงท่าทรายจานวน 253 ราย ส่วนนี้เป็นการให้บริการที่มากที่สุดของทุกแห่ง
กองทะเบียนราษฎรฯ มีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่การให้บริการ และปรับปรุงการบริการ
ให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด ส่วนการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน
หลังจากลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดาเนินการออกสารวจตั้งแต่วันที่ 15
พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ในพื้นทีต่ าบลบางเขนและถนนงามวงศ์วาน และขอขอบคุณ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยฯ ที่จัดระเบียบ
การจอดรถจักรยานยนต์บริเวณด้านข้างสานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
รับทราบ
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นางกชกร เงินบารุง
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
ผู้อานวยการ
โดยจะพาชุมชนของแต่ละชุมชนไปดูงานที่จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 250 คน
ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
รุ่นที่ 1 ตาบลบางกระสอ และตาบลสวนใหญ่ ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 2 ตาบลบางเขน ในวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 3 ตาบลตลาดขวัญ ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 4 ตาบลท่าทราย ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 16 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

