รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 21 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
3. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
4. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
5. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
6. นายคม แสงบารุง
7. นางมรกฎ บัวแตง
8. นายสนธยา ทองดี
9. นางสาวอารีรัตน์ ภู่อิ่ม
10. นายศราวุธ ธรรมแสง
11. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
12. นายคารณ เทียมเวหา
13. นางปารวีย์ หอยสังข์
14. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
15. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
16. นายศิริชัย ตระการฤทธา
17. นางกชกร เงินบารุง
18. นายประสาน หวังอุดมชัย
19. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
20. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
21. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
22. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
23. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
24. นายไกร แสงอ่วม
25. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
26. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
27. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
28. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
29. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
30. นายอัมรินทร์ กิจธรรม

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
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31. นายวินัย ควรสนอง
32. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
33. นายจันทรา เทพสุวรรณ
34. นางกัญญาภา จาพรต
35. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
36. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
2. นายวุฒิชัย มะสี
3. นางจุรี บุญมั่น
4. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ไปราชการ)
(ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 21 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 19/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
- ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 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 217 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 10 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 6 คน
รวมทั้งสิ้น 233 คน
เรื่องทีส่ อง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 2 เรื่อง ซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ดังนี้
1. ประชาชนร้องเรียนกรณีวัดลานนาบุญเปิดเครื่องขยายเสียงในการจัดงานต่าง ๆ
ทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนราคาญ
2. ประชาชนร้องเรียนกรณีผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรรนาป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
มาปิดประกาศบริเวณทางเดินเท้าในเขตพื้นที่ตาบลสวนใหญ่ และตาบลตลาดขวัญ ทาให้
กีดขวางการสัญจร
ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลฯ ได้ส่งเรื่องให้สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ซึง่ จะได้รายงานผลให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี และที่ประชุมทราบต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการ
ให้การต้อนรับและนาคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
กองวิชาการและแผนงาน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4
วัดบางแพรกเหนือ
เวลา 11.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ประธานการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ตามโครงการ
สร้างจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประจาปี 2560 โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จานวน 43 ทีม และการประกวดเครื่องแต่งกายจาก
วัสดุเหลือใช้ จานวน 25 ทีม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสานักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สาหรับการประกวด
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สิ่งประดิษฐ์และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ได้รับความร่วมมือจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และสมาคมสร้างสรรค์ไทย
(ตาวิเศษ) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีมสามเหลี่ยมมหัศจรรย์ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2
วัดทินกรนิมิต ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ทีม Natural Chair โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีมอุปกรณ์รดน้าต้นไม้เคลื่อนที่ วิทยาลัย
เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ และรางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุ
เหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ทีมโฉมงาม โรงเรียนวัดเชิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ ทีมชุดไทยนารีขจีขจร โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ทีมวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
และเวลา 13.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุม
กับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนด้านการเกษตร ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครนนทบุรี ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 115 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากสานักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ถนนและแนวท่อระบายน้าบริเวณซอยประชาอุทิศ (นนทบุรี 14) เพื่อหาแนวทางและมาตรการ
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วม โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ฝนตกหนาแน่นทาให้น้าระบายช้า
ซึ่งได้ประสานงานกับเอกชนในการยินยอมให้พื้นที่เพื่อขยายถนนและวางแนวท่อระบายน้าใหม่
คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น
เวลา 11.30 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี ประธานในพิธีเปิดการอบรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออกกาลังกาย เทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2560 ให้แก่สมาชิก
กลุ่มออกกาลังกาย จานวน 2,000 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี มีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ สาหรับกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย
หัวข้อ " การส่งเสริมสุขภาพการออกกาลังกายเพี่อป้องกันโรคมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 " โดยวิทยากร
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
สาขางามวงศ์วาน
เวลา 14.00 นาฬิกา นายวุฒชิ ยั มะสี รองนายกเทศมนตรี นางจุรี บุญมั่น รองปลัดเทศบาล
นางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้าน
การดาเนินงานและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เทศบาลนครตรัง
จังหวัดตรัง จานวน 86 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ
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และเวลา 15.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีประธานการประชุม
ติดตามการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานลอกท่อระบายน้า
ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวรวุฒิ ศรีนนท์
รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องใน "วันกิติยากร" ณ พระอนุสาวรีย์พระบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
เวลา 11.00 นาฬิกา ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี จากโรงเรียนกีฬา
นครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี เข้าชิงชนะเลิศ กับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
จังหวัดสุพรรณบุรี ในการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจาปี 2560
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ณ สนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ประชานิเวศน์ 2 ผลการแข่งขัน
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ชนะกรมพลศึกษา 3:1 เซต
เวลา 11.30 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีเปิด
การอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน เทศบาลนครนนทบุรี
ประจาปี 2560 ให้แก่เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
จานวน 1,200 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การดูแล แนะนาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน สามารถนาสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยการอบรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสาธารณสุขอาเภอเมืองนนทบุรี
บรรยายให้ความรู้ในเรื่องทิศทางการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน และมีการแข่งขัน
กีฬาสี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. ดีเด่นระดับตาบล จานวน 5 คน และพิธีมอบ
เกียรติบัตรแก่เครือข่ายหน่วยงานสุขภาพระดับปฐมภูมิ จานวน 7 แห่ง เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญ
กาลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน ณ ห้องเอ็ม ซี ซี ฮอลล์ ชั้น 4
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน
และเวลา 13.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน
และผู้นาท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประกอบด้วย สถานีตารวจภูธร
รัตนาธิเบศร์ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี สานักงานการประปานครหลวงสาขานนทบุรี
กรมทางหลวงชนบท ที่ทาการไปรษณีย์ ศูนย์กลางจ่าย (พิเศษ) นนทบุรี บริษัท ทีโอที จากัด
มหาชน ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.1.3 สาขางามวงศ์วาน และคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล จานวน 93 ชุมชน ร่วมการประชุมโดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี
เป็นประธานในการประชุม การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลนครนนทบุรี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้นาเสนอปัญหา แสดงความคิดเห็น

-6-

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลทาให้เกิดความร่วมมือต่อกัน เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน และช่วยพัฒนาให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3
สานักงานแขวงท่าทราย
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และองค์กร JIVA
จานวน 60 คน ศึกษาดูงานการจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care )
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
รองปลัดเทศบาล นางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และเจ้าหน้าที่จากสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
เวลา 10.00 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีเปิด
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลักสูตร
“ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ : ไทยแลนด์ 4.0 กับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยมีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วม
การอบรม โดยมี รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษา
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 4
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
และเวลา 14.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนในสังกัด
ของเทศบาลนครนนทบุรี โรงเรียนในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมหาวิทยาลัย
ร่วมการประชุม โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุม
การประชุมในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อชี้แจงและรายงานผลการดาเนินงานกองทุน ซึ่งได้นาเงิน
ที่ผู้สูงอายุไม่ประสงค์รับ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
ที่มีความประพฤติดีหรือผู้ปกครองเป็นคนพิการหรือเป็นเด็กเรียนดีแต่มีฐานะยากจน
ซึ่งได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว ณ ห้องประชุม ชั้น2 สานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานครนนท์ วอลเลย์บอล ทัวร์นาเม้นท์
2560 ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย-หญิง ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 16 ทีม
แบ่งเป็นทีมหญิง 8 ทีม ได้แก่
1. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
2. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3. โรงเรียนกีฬากรุงเทพ
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4. โรงเรียนชุมชนป้อมเพ็ชร
5. โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชา
6. โรงเรียนบดินทรเดชา
7. โรงเรียนธัญรัตน์
8. โรงเรียนกีฬาอ่างทอง
ทีมชาย 8 ทีม ได้แก่
1. โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
2. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
3. โรงเรียนขามทะเลสอ
4. โรงเรียนวังน้าเย็น
5. โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
6. โรงเรียนมัธยมดอนตูม
7. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี
8. โรงเรียนอานวยวิทย์
โดยมีนางจุรี บุญมั่น รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
พร้อมชมการแข่งขันในคู่เปิดสนามระหว่าง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เจ้าภาพ
กับโรงเรียนกีฬาอ่างทอง สาหรับการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 นาฬิกา และในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 จะเป็นการแข่งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ติดตามชมและเชียร์เยาวชน
คนเก่งได้ ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการเยาวชน
อาสาพัฒนาท้องถิ่น " เยาวชนนครนนท์ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 " ณ ธนู ริเวอร์ รีสอร์ท
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยนางจุรี บุญมั่น รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน
การอบรมพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชน และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม
โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่เขตการศึกษาในเขตเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล
เข้าร่วมกิจกรรม
เรื่องที่เจ็ด เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี
ประกอบด้วยนายสมัชญ์ จรเสมอ นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
ชมรมผู้สูงอายุทับทิมสยาม ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดเขมาภิรตาราม ชมรมผู้สูงอายุชุมชนภู่โสภา
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดแคนอก ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์ และชมรมผู้สูงอายุชุมชน
เรวดี โซน 4 โดยมีประธานชมรมและเจ้าหน้าที่จากสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ให้การต้อนรับ
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สัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลนครนนทบุรีดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอน
ในท่อระบายน้าเพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณซอยนนทบุรี 8 แยก 18 ,
18/1 หมู่บ้านพิบูลย์การ์เด้นวิลล์ 9/1 ซอยงามวงศ์วาน 18 ซอยกรุงเทพนนท์ 12 แยก 14
และซอยพิบูลสงคราม 2 แยก 1 และสานักการช่างดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้าเพิ่มที่สถานี
คลองขุด (คลองข้างการสื่อสาร- บ้านธนารักษ์) เชื่อมต่อคลองมอญ เพื่อช่วยเร่งการระบายน้า
ออกจากผิวการจราจร บริเวณถนนติวานนท์-แยกแคราย หน้าสถาบันโรคทรวงอกให้รวดเร็วขึ้น
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้าท่วมขังจากฝนตกในช่วงนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นางปารวีย์ หอยสังข์
เรื่องแรก วันนี้ เวลา 14.00 นาฬิกา พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลนครนนท์
ผู้อานวยการ
ทัวร์นาเม้นท์ ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญผู้บริหาร
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
เรื่องที่สอง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ผู้ว่าเขตพระราชฐานได้กาหนดจัดงานหล่อพระ
เลี้ยงพระเพล บริเวณพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ งานเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า ขอเชิญผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในการจัดงานครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือเทศบาล
นครนนทบุรจี ัดเต้นท์และจัดสถานที่สาหรับประกอบพิธีสงฆ์ภายในโบสถ์ จัดราชวัตรฉัตรทอง
และบริเวณสถานที่สาหรับการหล่อพระ ในการจัดงานมีการจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการ
ประชาชน โดย เทศบาลนครนนทบุรีจัดเตรียมข้าว แกงเขียวหวาน เทศบาลนครปากเกร็ด
จัดเตรียมอาหาร จานวน 2 ซุ้ม ธนาคารออมสินจัดเตรียมน้าดื่ม สถานีตารวจภูธรรัตนาธิเบศร์
จัดเตรียมขนมจีนน้ายา และเขตพระราชฐานจัดเตรียมข้าว ไข่พะโล้ ผัดหมี่ ลอดช่องสิงค์โปร
ข้าวเหนียวหมูย่าง ขอความร่วมมือกองวิชาการและแผนงานจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
บริเวณพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ และขึ้นจอ LED ประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
เรื่องแรก วันนี้ เวลา 09.30 นาฬิกา พิธีเปิดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยก
ผู้อานวยการ
มูลฝอย บริเวณตลาดน้าประชารัฐ วัดแคนอก ดังนี้ ชุมชนวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ ชุมชนไพลินสามชัย
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ ชุมชนวัดน้อยนอก ชุมชนสหกรณ์หมู่ 3 ตลาดขวัญ ชุมชนวัดแคนอก ขอเชิญคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
เรื่องทีส่ อง ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครนนทบุรีจัดโครงการศึกษาดูงาน
ชุมชนคลองสวยน้าใสที่ชุมชนจันทบูร จังหวัดจันทบุรี และโครงการพระราชดาริที่อ่าวคุ้งกระเบน
ขอเชิญคณะท่านผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา บริษัทผู้จัดทารายงาน
ผู้อานวยการ
ประจาปี 2559 จะถ่ายทาวีดีทัศน์นอกสถานที่ บริเวณ 3 จุด คือ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
กองวิชาการและแผนงาน พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ และบ้านคุณญาณี ตราโมท
เรื่องที่สอง การตรวจประเมินขั้นต้นโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจาปี 2560 ของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ที่เทศบาลฯ
ได้รับรางวัลชนะเลิศมาเมื่อปี 2555 ได้รับเงินรางวัล จานวน 2,400,000 บาท ปี 2556
ได้รับเงินรางวัล 1,400,000 บาท สาหรับปี 2560 เทศบาลฯ ได้จัดส่งโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และโครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน เข้ารับการคัดเลือก ซึ่งได้ผ่านรอบคัดเลือก
และในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จะลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
เรื่องแรก รายงานผลการประชุม ได้เข้าประชุมกับหน่วยงานราชการภายนอก
รองปลัดเทศบาล
และชุมชน ได้เสนอประเด็นของการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ 10% ในการใช้ไฟฟ้าในการเปิดประตู
ระบายน้าเป็นการใช้เพื่อสาธารณะ ขอให้สานักการช่างหารือไปยังการไฟฟ้าว่าส่วนนี้อยู่ใน
เกณฑ์การใช้ไฟฟ้าสาธารณะ 10 % หรือไม่
เรื่องทีส่ อง เทศบาลฯ เสียค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาไฟฟ้าทุกครั้ง ซึ่งส่วนนี้ควรได้รับ
การยกเว้น ขอให้สานักการช่างและฝ่ายนิติการตรวจสอบว่ามีบันทึกข้อตกลง MOU
หรือมติครม. ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เพื่อจะได้แจ้งขอยกเว้นไปยังการไฟฟ้านครหลวง
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวสายฝน ถนอมรอด
กองสวัสดิการสังคม ขอแจ้งการจัดกิจกรรม ดังนี้
ผู้อานวยการ
วันนี้ เวลา 15.00 นาฬิกา กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดแคนอก ขอเรียนเชิญผู้บริหาร
กองสวัสดิการสังคม
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา พิธีเปิดการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้นาชุมชน ณ สานักงานแขวงท่าทราย ขอเรียนเชิญผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 อบรมเยาวชนอาสาพัฒนารุ่นที่ 2 ณ โรงแรมธนูรีสอร์ท
จังหวัดเพชรบุรี ขอเรียนเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
ในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 อบรมและศึกษาดูงานชุมชน ณ จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดระยอง ขอเรียนเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 21 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา

นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม
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