รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560
วันพุธที่ 11 มกราคม 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. 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. นางปารวีย์ หอยสังข์
17. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
18. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
19. นายศิริชัย ตระการฤทธา
20. นางกชกร เงินบารุง
21. นายประสาน หวังอุดมชัย
22. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
23. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
24. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
25. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
26. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
27. นายไกร แสงอ่วม
28. นางเกษร วีระกุล
29. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
30. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
31. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
32. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
33. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
34. นายอัมรินทร์ กิจธรรม

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
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35. นายกวี ศิริชาติวาปี
36. นายวินัย ควรสนอง
37. นายเอกลักษณ์ เกิดเทศ
38. นายสมหมาย บุบผามาโล
39. นายถาวร เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
40. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
41. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน

หัวหน้าฝ่ายการระบายน้า
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก.หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี (ติดราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2560 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
- ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 10,541 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย
จานวน 1,632 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน 722 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี
จานวน 17,075 คน
รวมทั้งสิ้น 29,970 คน
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เรื่องที่สอง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 2 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ดังนี้
1. ประชาชนร้องเรียนว่ามีผู้นารถยนต์มาจอดบริเวณทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข
ทาให้กีดขวางการจราจร
2. ประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณโรงปุ๋ยชีวภาพเทศบาลนครนนทบุรี เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครนนทบุรีได้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ โดยใช้พื้นที่ใกล้บ้านผู้ร้องเก็บเต็นท์
แผงเหล็ก มีการโยนสิ่งของให้เกิดเสียงดัง และตั้งวงดื่มสุรา ทาให้มารดาของผู้ร้อง
อายุ 84 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ภายในบ้านดังกล่าวได้รับความตกใจ
นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
กรณีประชาชนร้องเรียนว่ามีผู้นารถยนต์มาจอดบริเวณทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบฯ ทาให้กีดขวางการจราจร จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวมีปัญหา
เรื่องการจราจรติดขัด ซึ่งฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงได้ประสานงานกับ
สถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

กรณีประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณโรงปุ๋ยชีวภาพเทศบาลนครนนทบุรี เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครนนทบุรีได้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า
เมื่อเดือนธันวาคม 2559 สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ใช้สถานที่บริเวณใกล้กับ
บ้านของผู้ร้องเรียนกองวัสดุ หิน ทราย และมีการร่อนทรายทาให้เกิดเสียงดัง ซึ่งปัจจุบัน
ได้ย้ายวัสดุต่าง ๆ ออกจากบริเวณดังกล่าวแล้ว และใช้เป็นที่จอดรถสุขาเคลื่อนที่มีการเปิดไฟ
ในเวลากลางคืนบ้างแต่ไม่มีการส่งเสียงดัง กรณีการตั้งวงดื่มสุราได้ตรวจสอบแล้วไม่มี
การกระทาดังกล่าว โดยบริเวณโรงปุ๋ยชีวภาพมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาการณ์
จานวน 2 คน
รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน
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นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
ผู้อานวยการ
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมกิจกรรม
กองวิชาการและแผนงาน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประจาปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมนี้มีวาระสาคัญ คือ เพื่อพิจารณาเรื่องกาหนดการจัดงาน
สถานที่ท่องเที่ยว และมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเทศบาลรับผิดชอบในเรื่องสถานที่
และมัคคุเทศก์น้อย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนการจัดการกรุงเทพ (Bangkok School of Management) ซึ่งเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมเรื่องการจัดการ ได้นาคณะผู้ร่วมอบรม จานวน 4 คน จากหน่วยงาน Royal Audit
Authority, Bhutan เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านการสื่อสารในองค์กรของเทศบาลนครนนทบุรี
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2560 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านสมรรถนะ
ทางด้านร่างกาย รู้จักการออกกาลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการให้อภัย
รู้แพ้รู้ชนะรู้รักสามัคคี โดยได้นากีฬาพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน ณ โรงเรียนนครนนท์
วิทยา 3 วัดนครอินทร์
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 07.00 - 12.00 นาฬิกา
เทศบาลนครนนทบุรี นาโดย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน และนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี นายมนตรี ประเทืองสุข
นายอภิวัฒน์ เพชรเรือง นายพงศ์ชัย เกาะหมาก สมาชิกสภาเทศบาล นายอุดมเดช รัตนเสถียร
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิทัศน์ ศรีนนท์
และนายนิยม ประสงค์ชัยกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี นายมาโนช จันทวงศ์
สมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม
ในงานทาบุญปีใหม่ของชุมชนประชานิเวศน์ 2 , ชุมชนซอยเปรมฤทัย , หมู่บ้านทรายทองนิเวศน์
และร่วมงานเฉลิมฉลองวันพระศาสดานาบีนมุหมัด ณ มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน ปากคลองบางตลาด
เวลา 14.30 นาฬิกา คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ เดินทางมา
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี
และนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
นครนนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และเวลา 16.00 นาฬิกา การแข่งวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก เลกแรก สัปดาห์ที่ 7
ทีม 3BB นครนนท์ พบกับ ทีมคิง-กรุงเทพฯ ทีม 3BB นครนนท์ ชนะ 3:0 เซต ด้วยคะแนน
25:13 , 25:22 และ 25:16 ลาดับที่ 4 ของตาราง

-5-

เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 07.00 - 12.00 นาฬิกา เทศบาล
นครนนทบุรี นาโดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์
นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร นายสมพงษ์ เทียนเงิน นางสาวจินตนาพร คงเกิดสีห์รัฐ
สมาชิกสภาเทศบาล นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ นายนิยม ประสงค์ชัยกุล นายนิทัศน์ ศรีนนท์ อดีตสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมงาน
ทาบุญปีใหม่ชุมชนประชานิเวศน์ 3/1 ใต้ และชุมชนเรวดีโซน 3 ซอย 36
เรื่องทีห่ ้า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการทาแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ได้เข้าตรวจประเมินแผนการศึกษา
ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ ที่ได้ดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิผลตามกระบวนการและขั้นตอน
ในการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทาแผน
การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครนนท์วิทยา 3
วัดนครอินทร์
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
นายสนธยา ทองดี
ผู้อานวยการ
สานักการคลัง

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
สานักการคลัง ขอรายงานผลการรับบริจาคเงินโครงการรวมน้าใจ คนนนท์ช่วยชาวใต้
ดังนี้
1. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน 5,712 บาท
2. บริเวณห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จานวน 47,760 บาท
3. บริเวณตลาดจิตเทวัญ จานวน 6,961 บาท
4. บริเวณตลาดสดเทศบาล จานวน 13,432 บาท
5. บริเวณตลาดสมบูรณ์สุข จานวน 820 บาท
6. บริเวณหน้าสานักงานเทศบาล จานวน 23,205 บาท
7. บริเวณตลาดประชานิเวศน์ จานวน 1,935 บาท
รวมทั้งสิ้น 99,825 บาท

นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อ”
ผู้อานวยการ
ได้นาเรียนเรื่องการจัดงานวันเด็กให้ที่ประชุมทราบ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เน้นการจัด
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ กิจกรรมในเรื่องการสร้างวินัยให้กับเด็ก และการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9
สานักการสาธารณสุขฯ ได้ประสานกับโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 จัดซุ้มนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ
กาหนดการจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ดังนี้
เวลา 07.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่พร้อมกันที่ฐานกิจกรรม
เวลา 07.30 นาฬิกา เริ่มลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนทางเข้าศูนย์ราชการ
จังหวัดนนทบุรี
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เวลา 08.00 นาฬิกา เคารพธงชาติและฐานต่างๆ เปิดให้บริการผู้มาร่วมงาน
เวลา 09.00 นาฬิกา การแสดงเทิดพระเกียรติ ณ เวทีกลาง อุทยานมกุฎรมยสราญ
เวลา 09.30 นาฬิกา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ
พร้อมกันด้านหน้าสานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เวลา 10.00 นาฬิกา พิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
ของเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2560
นางสาวปิยะรัตน์ ลิว่ ลักษณียนาวิน รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี กล่าวรายงาน
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ประธานในพิธีอ่านสารวันเด็ก และกล่าวเปิดงาน
จับรางวัล จานวน 30 ชิ้น
เวลา 12.00 นาฬิกา พิธีกรจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กบนเวที
เวลา 16.00 นาฬิกา ปิดกิจกรรม

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
ผู้อานวยการ
สานักการศึกษา

เรื่องแรก ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 กาหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี มอบสานัก/กองร่วมกิจกรรม ดังนี้
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
เป็นประธาน มอบสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี
นครนนทบุรี เป็นประธาน มอบสานักการคลัง
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธาน มอบแขวงท่าทราย กองส่งเสริม
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธาน มอบสานักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน
โรงเรี ย นนครนนท์ วิ ท ยา 5 ทานสั ม ฤทธิ์ นายสมนึ ก ธนเดชากุ ล
นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี เป็นประธาน มอบสานักการช่าง
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี
นครนนทบุรี เป็นประธาน มอบสานักปลัดเทศบาล และกองสารสนเทศฯ ซึ่งจะจัดกิจกรรม
ที่แขวงท่าทราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลตลาดขวัญ นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล
นครนนทบุรี เป็นประธาน มอบกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลบางเขน นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล ประธานสภาเทศบาล
นครนนทบุรี เป็นประธาน นางจุรี บุญมั่น รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี และกองสวัสดิการ
สังคมร่วมกิจกรรม
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เรื่องที่สอง วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา กาหนดการจัดงาน
วันครูแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ขอเชิญคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
ขอรายงานความคืบหน้าเรื่องการขอที่ดินทางเข้าโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 ได้ประสาน
รองปลัดเทศบาล
กับเจ้าของที่ดิน ซึ่งยินยอมยกที่ดินจากปากทางเข้าซอยจานวน 4 เมตร และตลอดแนว
ตึกแถวจานวน 2 เมตร แต่มีปัญหาเรื่องบริเวณด้านหลังมีตึกแถวประมาณ 6 – 7 ห้อง
ที่ได้ทาการซื้อขายแล้ว ในส่วนนี้ได้มอบให้ฝ่ายนิติการตรวจสอบว่ามีข้อผูกพันหรือไม่
จะได้สรุปภาพรวมและจัดทาแผนที่เสนอท่านนายกเทศมนตรี และเชิญผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

มอบฝ่ายนิติการตรวจสอบ และเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเรื่องการรับ
บริจาคช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรีเป็นประธาน และได้มีนโยบายจัดกิจกรรม “รวมน้าใจชาวนนท์ ช่วยชาวใต้”
โดยรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินสด ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่บริเวณ
ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา
เทศบาลนครนนทบุรีจะนาสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับจังหวัดนนทบุรี ณ บริเวณด้านหน้า
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
ในวันที่ 12 มกราคม 2560 กองทัพบกจะนารถมารับสิ่งของบริจาคจากจังหวัดนนทบุรี
และนาไปมอบให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 13 มกราคม 2560

นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
เรื่องแรก ขอหารือเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา นักเรียนไทย-ญี่ปุ่น
รองนายกเทศมนตรี
ที่ร่วมโครงการกับเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ซึ่งได้ลงนามทั้งสองเมืองที่จะมอบทุนการศึกษา
เด็กนักเรียน เทศบาลได้ส่งขอรับทุนเป็นประจาทุกปี โดยมีสมาคมนางฟ้าใจดีเป็นผู้ประสานงาน
ในช่วงระยะแรก และปัจจุบันสมาคมได้ประสานเทศบาลให้เข้าร่วมโครงการกับเมืองฮิวากิ
อยากทราบว่าหากเทศบาลจะส่งเด็กนักเรียนเพิ่มเติมไปยังเมืองเมืองฮิวากิจะมีปัญหาเรื่องใด
หรือไม่ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าไม่มีปัญหาเพราะมีการลงนามแลกเปลี่ยน
เรื่องที่สอง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลต้องเซ็นสัญญาร่วมกับเมืองปีนัง
ประเทศมาเลเซีย และส่งเด็กไปเรียนภาษาอังกฤษจานวน 20 คน และเมืองปีนัง
จะส่งเด็กมาที่ประเทศไทยจานวน 20 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
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นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

สาหรับกรณีเพิ่มเมืองสามารถทา MOU และขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา ที่เทศบาลส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ใช้งบประมาณสนับสนุนเด็กให้ไปต่างประเทศปีละ 40 คน เพื่อสร้างชื่อเสียง สนับสนุนเด็ก
ในทางที่ดี เป็นต้นแบบได้ มอบกองวิชาการและแผนงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชนทราบว่าเทศบาลมีศักยภาพในการส่งนักเรียนไปศึกษาต่างประเทศ และเป็น
การแสดงถึงศักยภาพของท้องถิ่น

นางปารวีย์ หอยสังข์
นอกจากทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา ประเทศญี่ปุ่นยังให้ทุนเรียนฟรี โดยให้ส่งเด็ก
ผู้อานวยการ
นักเรียน 1 คนไปเรียนการทาราเม็งเป็นระยะเวลา 1 ปี และกลับมาเป็นผู้จัดการ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ในประเทศไทย หากผู้ใดสนใจขอข้อมูลได้ที่กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
เนื่องจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีหนังสือด่วน ให้เทศบาลนครนนทบุรี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ พิจารณาทบทวนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น ดังนี้
เรื่องแรก กองสวัสดิการสังคม กาหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่องที่สอง สานักการศึกษา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13 มกราคม 2560
โรงเรียนในเขตสังกัดเทศบาล
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ทักท้วงว่าการจัดกิจกรรมทั้ง 2 หน่วยงานเป็น
เป้าหมายเดียวกัน การใช้งบประมาณซ้าซ้อนไม่ปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้กาหนดไว้
จึงขอหารือว่าการจัดงานวันเด็กแห่งชาติควรจัดให้ตรงวันและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
อานาจหน้าที่ในการจัดเป็นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ในส่วนนี้สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินให้เทศบาลส่งเอกสารหลักฐานชี้แจง เทศบาลต้องใช้มติของคณะรัฐมนตรี
ต้องรู้อานาจหน้าที่ของท้องถิ่น เหตุผลที่โรงเรียนมีหน้าที่เพราะคานวณจานวนเด็กในสังกัด
และเยาวชนในศูนย์ ต้องมีเอกสารหลักฐานการคานวณค่าใช้จ่าย และวิธีคิดค่าใช้จ่าย
“ กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดนตรวจสอบเพราะแจกของขวัญวันเด็ก ใช้งบประมาณ
ประมาณ 100,000 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับจานวนเด็กในสังกัด” เทศบาลต้องปฏิบัติตาม
คาสั่งคณะรัฐมนตรี และต้องส่งหลักฐานชี้แจง วัตถุประสงค์เป้าหมายไม่ซ้ากัน
เป็นวิธีแก้ปัญหา เช่น เด็กก่อนวัยเรียน เด็กในวัยเรียน ส่วนราชการใดที่ไม่ปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เทศบาลต้องไม่นามาเป็นตัวอย่าง แต่ให้ปฏิบัติในส่วนที่ถูกต้อง เพราะเทศบาล
เป็นองค์กรใหญ่จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น
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สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่อนุญาตให้จัดเนื่องจากใช้งบประมาณซ้าซ้อน
ผู้อานวยการ
เพราะเด็กในโรงเรียนต้องจัดในวันเด็กแห่งชาติ ส่วนราชการอื่นรวมถึงทาเนียบรัฐบาล
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ไม่ต้องจัดเพราะซ้าซ้อนกับเด็กในโรงเรียน และรัฐบาลมีนโยบายให้เด็กหาความรู้
ตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดงานเพื่อมอบของขวัญแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติม วัตถุประสงค์นี้
น่าจะแยกกัน
นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
ผู้อานวยการ
สานักการศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไม่ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ในวันที่ 14 มกราคม 2560

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้พิจารณาการจัดงานตามที่สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินมีหนังสือทักท้วงมา และปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีทกี่ าหนดหลักเกณฑ์ไว้

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา

นายศราวุธ ธรรมแสง ผู้จดรายงานการประชุม

