รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 17 ประจาปี พ.ศ.2560
วันอังคารที่ 9 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. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
5. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
6. นายคม แสงบารุง
7. นายสนธยา ทองดี
8. นายศราวุธ ธรรมแสง
9. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
10. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
11. นายคารณ เทียมเวหา
12. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
13. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
14. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
15. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
16. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
17. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
18. นายไกร แสงอ่วม
19. นางเกษร วีระกุล
20. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
21. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
22. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
23. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
24. นางศศิธร แกล้วทนง
25. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
26. นายวินัย ควรสนอง
27. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
28. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
29. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการคลัง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
2. นายวุฒิชัย มะสี
3. นางจุรี บุญมั่น
4. นางมรกฎ บัวแตง
5. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
6. นางปารวีย์ หอยสังข์
7. นายศิริชัย ตระการฤทธา
8. นางกชกร เงินบารุง
9. นายประสาน หวังอุดมชัย
10. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
(ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
(ติดราชการ)
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
(ลาป่วย)
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไปราชการ)
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
(ลาพักผ่อน)
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
(ติดราชการ)
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไปราชการ)
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
(ลาพักผ่อน)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 17 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 16/2560 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี
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นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 3 แห่ง
ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 139 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 17 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน - คน
รวมทั้งสิ้น 156 คน
เรื่องทีส่ อง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 3 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน
2 เรื่อง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
1. ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากอู่ซ่อมรถยนต์ พ่นสี น้ายา
ส่งกลิ่นเข้าบ้านผู้ร้อง เลขที่ 297/97 หมู่บ้านชัยวิวัฒน์ 3 ตาบลบางกระสอ
2. ประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากอู่ซ่อมรถยนต์ พ่นสี น้ายาส่งกลิ่น
เข้าบ้านผู้ร้อง เลขที่ 3 ซอยสามัคคี 22 ตาบลท่าทราย และมีการนั่งดื่มสุราส่งเสียงดัง
ตั้งแต่เวลา 24.00 – 03.00 นาฬิกา เป็นประจาทุกวัน
3. ประชาชนร้องเรียนว่ามีการจอดรถตลอดแนวฝั่งซ้าย ซอยวัดบัวขวัญ แยก 8
ถนนงามวงศ์วาน ตาบลบางเขน ทาให้การสัญจรไม่สะดวก
ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลฯ ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการตรวจสอบ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว และจะได้รายงานผลให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมทราบ
ต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
ผู้อานวยการ
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ " การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดปริมณฑล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน " โดยมี
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี บรรยายพิเศษ เรื่อง นนทบุรี 4.0 สะอาด
สะดวก สบาย ปลอดภัย ณ โรงแรมริชมอนด์
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และเวลา 13.00 นาฬิกา นางจุรี บุญมั่น รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางปารวี หอยสังข์
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา และพนักงานเทศบาล
ร่วมในพิธีเปิดงาน "เดอะมอลล์ วิสาขบูชา มหามงคล" และได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมออกบูท
นิทรรศการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
และการอบรมฝึกอาชีพ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน นอกจากนี้ยังได้
เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาในการทาดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 สานักการศึกษา จัดโครงการอบรม
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูให้ก้าวหน้า มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยนาคณะครูที่ได้รับรางวัล
ครูดีเด่น และผู้ดูแลเด็กดีเด่น จานวน 60 คน ไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเข้าร่วมโครงการ
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2560 สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน รุ่นที่ 1 (ตาบลบางกระสอ ตาบลสวนใหญ่) จานวน 250 คน
ศึกษาดูงานแนวทางการดาเนินงานโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย อาสนวิหารนักบุญอันนา
เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"บาบัดโรคชะลอวัย
ปฏิวัติชีวิตเพื่อปฏิวัติสุขภาพ "โดยนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ และคณะวิทยากร
ณ ศูนย์ธรรมชาติบาบัดเวลเนสซิตี้ อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอก
และสูบตะกอนในท่อระบายน้า เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยกรุงเทพ-นนท์ 1
ซอยกรุงเทพ-นนท์ 7 แยก 8 ซอยเรวดี 57 ซอย 1-4 และสายเมน ถนนสามัคคี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
ขอฝากสานัก/กอง เรื่องโครงการต่าง ๆ ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีให้กาหนด
รองปลัดเทศบาล
คุณลักษณะของราคากลางให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการจัดซื้อ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ขอขอบคุณนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รักษาราชการแทน
รองนายกเทศมนตรี ที่สนับสนุนโครงการนักเรียนไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย และได้ไป
ปลัดเทศบาล
เยี่ยมนักเรียน ซึ่งนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน มีการเรียนเต็มเวลาตั้งแต่
08.00 – 18.00 นาฬิกา นักเรียนมีความตั้งใจเอาใจใส่กับการเรียน คุณครูมีการกากับ
ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ทาให้นักเรียนมีความรู้และสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลฯ และเป็น
แห่งแรกที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศ ส่วนนี้ได้ให้คุณครูประเมินความคุ้มค่า
ในการจัดโครงการนี้ว่ามีมากน้อยเพียงใด โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีน่าจะมีการดาเนินการต่อ
และเพิ่มระยะเวลาจาก 15 วัน เป็น 1 เดือน
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
มติที่ประชุม

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และควรนาวีดิโอที่ถ่ายทาไว้มาเผยแพร่บนจอ LED
ให้ประชาชนได้ทราบว่าเทศบาลฯ มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศ
รับทราบ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เกิดเหตุรถชนตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้า
รองปลัดเทศบาล
ซอยงามวงศ์วาน 19 ซึ่งสานักการช่างได้แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว และมอบสานักการช่าง
ประสานกับนิติกรว่าสามารถจับผู้กระทาความผิดได้หรือไม่ ปัจจุบันได้ผู้กระทาความผิดแล้ว
มอบสานักการช่างประเมินความเสียหาย เพื่อจะได้ดาเนินการซ่อมแซมและเรียกร้องค่าเสียหาย
กับผู้กระทาความผิดต่อไป
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
มติที่ประชุม

ส่วนนี้ขอให้จัดส่งหนังสือไปยังสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี และสถานีตารวจภูธร
ลาดโตนด ว่ากรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายให้แจ้งเทศบาลฯ ทราบ
เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินความเสียหาย
รับทราบ

นางสาวสายฝน ถนอมรอด
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ได้รับแจ้งจากประธานชุมชนสรรพาวุธว่า
ผู้อานวยการ
มีคนร้ายเข้าไปทุบกระจกและทาลายกุญแจบริเวณสถานที่องค์พระ (ประชานิเวศน์)
กองสวัสดิการสังคม
ส่วนนี้กองสวัสดิการสังคมได้แจ้งความเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานกับผู้อานวยการ
สานักการช่างเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดาเนินการซ่อมแซม
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
มติที่ประชุม

มอบสานักการช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดต่าง ๆ เพื่อประโยชน์หากเกิด
เหตุการณ์ขึ้นอีกจะได้ตรวจสอบหาผู้กระทาผิดได้
รับทราบ
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นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
ปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของเทศบาลฯ เข้าเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสม และมีการดาวน์โหลด
ผู้อานวยการ
เว็ปไซต์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กองวิชาการฯได้ดาเนินการ
กองวิชาการและแผนงาน แก้ไขปัญหา โดยการบล็อกเว็ปไซต์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กองวิชาการฯ จะได้จัดทา
ข้อเสนอการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสม และจะบันทึกหมายเลขคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสายฝน ถนอมรอด
ขอแจ้งแผนการดาเนินงานโครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ประจาปี
ผู้อานวยการ
งบประมาณ 2560 ออกหน่วยตามชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เริ่มตั้งแต่
กองสวัสดิการสังคม
เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2560 ดังนี้
1. วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 - 20.30 นาฬิกา สถานทีล่ านอเนกประสงค์
วัดทินกรนิมิต ตาบลสวนใหญ่ ชุมชนวัดทินกรนิมิต
2. วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 - 20.30 นาฬิกา สถานทีล่ านกีฬา
ต้านยาเสพติด ตาบลบางเขน ชุมชนศิริชัยพัฒนา
3. วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 - 20.30 นาฬิกา สถานทีต่ ลาดนัด
ปากซอยเรวดี 26 ตาบลตลาดขวัญ ชุมชนเรวดี โซน 1-4
4. วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 - 20.30 นาฬิกา สถานทีล่ านอเนกประสงค์
วัดแคนอก ชุมชนวัดแคนอก
5. วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 - 20.30 นาฬิกา สถานที่ศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติ ชุมชนประชานิเวศน์ 2
และขอแจ้งกาหนดการโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจาปี
งบประมาณ 2560 ณ นิวแทรเวลบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี และ ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
จังหวัดระยอง
รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ถึงวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 4 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

-7-

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 17 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา

นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

