รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 22 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
3. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
4. นายวุฒิชัย มะสี
5. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
6. นายคม แสงบารุง
7. นางมรกฎ บัวแตง
8. นางสาวอารีรัตน์ ภู่อิ่ม
9. นายศราวุธ ธรรมแสง
10. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
11. นายคารณ เทียมเวหา
12. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
13. นางกชกร เงินบารุง
14. นายประสาน หวังอุดมชัย
15. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
16. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
17. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
18. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
19. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
20. นายไกร แสงอ่วม
21. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
22. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
23. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
24. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
25. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
26. นายวินัย ควรสนอง
27. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
28. นางจันทรา เทพสุวรรณ
29. นางกัญญาภา จาพรต
30. นางนิศารัตน์ ซื่อตรง
31. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
32. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รก.ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรฯ
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
2. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
3. นางจุรี บุญมั่น
4. นายสนธยา ทองดี
5. นางปารวีย์ หอยสังข์
6. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
7. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
8. นายศิริชัย ตระการฤทธา

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรฯ
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

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

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 22 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 21/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
เรื่องแรก ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 608 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 37 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 34 คน
รวมทั้งสิ้น 679 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
ผู้อานวยการ
รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตาบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
กองวิชาการและแผนงาน จานวน 210 คน ที่มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล นางมรกฎ บัวแตง ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
เวลา 09.30 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย ตั้งแต่
การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง พร้อมมอบอุปกรณ์กาจัดมูลฝอยอินทรีย์
ให้แก่ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในตาบลบางกระสอ จานวน 6 ชุมชน ณ บริเวณตลาดน้า
ประชารัฐวัดแคนอก ตาบลบางกระสอ โดยมีกิจกรรม เช่น สอยดาวแลกมูลฝอยอันตราย
และซากอิเล็กทรอนิกส์ การให้ความรู้เรื่องการกาจัดมูลฝอยอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือน
ตลาดนัดมูลฝอยรีไซเคิล บ่อดักไขมันเพื่อคืนความใสให้คูคลอง ประชาสัมพันธ์
โครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดาริ และการให้ความรู้และสนับสนุน
การใช้ EM
เวลา 15.30 นาฬิกา กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการออกหน่วยบริการประชาชน
เคลื่อนที่ ณ บริเวณลานวัดแคนอก เพื่อให้บริการประชาชนในเขตตาบลบางกระสอ ได้แก่
ชุมชนวัดแคนอก, ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ , ชุมชนวัดน้อยนอก , ชุมชนไพลิน-สามไชย ,
ชุมชนสหกรณ์ , และชุมชน หมู่ 3 บางกระสอ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมพบปะประชาชนที่มารับบริการ รวมทั้งหน่วยงาน เช่น การประปานครหลวง การไฟฟ้า
นครหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตนนทบุรี การจาหน่ายสินค้า
ธงฟ้าราคาประหยัด และการแจกปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์สูตร 2 ขยะอิเล็กทรอนิกส์แลกโชค
และเวลา 17.00 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน
มอบรางวัลให้แก่ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้นประจาปี 2560
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 2 เทศบาลนครนนทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา
ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ประชานิเวศน์ 2 ประเภททีมชายชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬา
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมเงินสนับสนุน 30,000 บาท ประเภท
ทีมหญิงชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อมเพ็ชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเหรียญรางวัล
พร้อมทุนสนับสนุน 30,000 บาท ในส่วนโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ประเภททีมชายได้รับ
รางวัลที่ 3 และทีมหญิงได้รับรางวัลที่ 4
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เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
สู่ประชาคมอาเซียน ประจาปี 2560 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
ความเข้าใจ และแนวคิดในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันของ
พลเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและเพื่อสร้างโอกาสของตนเองและครอบครัว
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียนร่วมกัน
การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จานวน 200 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานแขวงท่าทราย
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07.29 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท" ตามโครงการชุมชนคลองสวยน้าใส ประจาปี 2560
ณ ชุมชนริมน้าจันทบูร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี และนายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี
ร่วมเป็นเกียรติในการศึกษาดูงาน
เรื่องทีส่ ี่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมการ
ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (คณะที่ 3) สานักนายกรัฐมนตรี นาโดย
นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
อนุกรรมการ พร้อมคณะ มาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของเทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรีได้นาเสนอการบริการประชาชนในด้านของงานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชน และการจัดเก็บรายได้ ของสานักการคลัง ในการมาตรวจประเมิน
ครั้งนี้ คณะกรรมการได้รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมซักถามในประเด็นต่างๆ ที่สนใจ
และเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของกองทะเบียนราษฎรฯ และฝ่ายพัฒนารายได้ฯ
โดยมี นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2
และเวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจาปี 2560 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจภาคสนาม รับฟังการบรรยายสรุป ชมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
เทศบาลนครนนทบุรี และเยี่ยมชมโครงการนวัตกรรมริเริ่ม 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนวัดตาหนักใต้ ตาบลท่าทราย
2. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจาบ้านในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
โดยมีนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทน
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ประจาชุมชน ให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
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เรื่องทีห่ ้า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี นายสิทธิพล วงษ์ดนตรี อดีตปลัดเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมด้วย
นางปารวีย์ หอยสังข์ ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเกียรติ
ในการจัดงานวันครูมนตรี ตราโมท ณ พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท ซอยพิชยนันท์ 2
เรื่องทีห่ ก ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี
พ.อ.อ.พายัพ บุญคง รองประธานสภาฯ และนายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาล
ร่วมกิจกรรมตามโครงการการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนของชุมชนอัญชลี
ชุมชนเปรมฤทัย ชุมชนวัดพลับพลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบางเขน ชุมชนทรายทอง
ชุมชนวัดกาแพง ชมรมผู้สูงอายุสนามบินน้า (วัดตาหนักใต้) และชุมชนพรหมนิมิตร โดยมี
ประธานชมรม และเจ้าหน้าที่จากสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับ
เรื่องทีเ่ จ็ด ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการ
เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น " เยาวชนนครนนท์ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 " รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุคไทยแลนด์ 4.0 รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
มีความก้าวหน้าทันยุค มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและปฏิสัมพันธ์กับสังคม
ได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดี นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม โดยมีนายวรวุฒิ ศรีนนท์
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนที่ร่วมโครงการ
ณ ธนูริเวอร์ รีสอร์ท อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่องที่แปด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาค
ประจาปี 2560 ในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560
โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องที่เก้า เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการอบรม
และศึกษาดูงานชุมชน ประจาปี 2560 รุ่นที่ 1 ในเขตตาบลตลาดขวัญ จานวน 150 คน
โดยเดินทางไปชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายฉลวย จันทแสง ปราชญ์ชาวบ้าน
และการบรรยายเรื่อง เกษตรแบบผสมผสานกับวิถีชุมชนเมือง โดยเกษตรจังหวัดจันทบุรี
มีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในกิจกรรมการอบรม ณ จังหวัดจันทบุรี
เรื่องที่สิบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบาบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีการฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับ
การอบรม จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน เป็นระยะเวลา 12 วัน วิทยากรจาก ศป.ปส.
อาเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกิจกรรม ณ กองส่งกาลังน้ามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก
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สัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลนครนนทบุรีดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอนในท่อระบายน้า
และเก็บขยะ วัชพืช เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 เรื่อง การอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ

ขอเชิญสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครนนทบุรีกาหนดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องปุ๋ยชีวภาพ
ตามแนวทางโครงการพระราชดาริ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ตามกาหนดการ ดังนี้
เวลา 07.30 - 08.15 นาฬิกา ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เวลา 08.15 - 08.30 นาฬิกา พิธีเปิดการอบรมโครงการฯ
กล่าวรายงาน โดย นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
นครนนทบุรี
ประธานกล่าวเปิดงาน โดย นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
เวลา 08.30 - 08.45 นาฬิกา ทาแบบทดสอบก่อนการอบรม
เวลา 08.45 - 09.00 นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา บรรยาย เรื่องปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ
โดย นางสาวพรศรี กิจธรรม อดีตปลัดเทศบาล
นครนนทบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เวลา 12.00 - 13.00 นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 13.45 นาฬิกา เดินทางไปที่ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา 13.45 –14.45 นาฬิกา -

เดินศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โครงการปุ๋ยชีวภาพ ตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริ โดย นายฐิติวัฒน์ พัฒนใหญ่ยิ่ง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
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เวลา 14.45 – 15.00 นาฬิกา เวลา 15.00 – 16.00 นาฬิกา -

เวลา 16.00 - 16.15 นาฬิกา เวลา 16.30 นาฬิกา มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยาย เรื่อง ปุ๋ยอินทรีย์ต่างจากปุ๋ยเคมีอย่างไร
และเทคนิคการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นครนนท์สูตร 2
โดย นายไชยา กลิ่นหอม นักวิชาการสวนสาธารณะ
ชานาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่าย
สวนสาธารณะ
ทาแบบทดสอบหลังการอบรม
เสร็จสิ้นการอบรม

นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
เทศบาลนครนนทบุรี กาหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ตามกาหนดการ ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 พิธีแถลงข่าวการจัดงานแห่เทียนพรรษา
พิธีมอบต้นเทียนพรรษา และพิธีหล่อเทียนพรรษา
เวลา 13.30 นาฬิกา - ข้าราชการพนักงานเทศบาล พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน
ณ บริเวณศาลาริมเขื่อนท่าน้านนทบุรี
เวลา 14.00 นาฬิกา - นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้วา่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน
พิธีกรนาเข้าสู่การแถลงข่าวการจัดงาน
- ประธานในพิธี และนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี
นครนนทบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจาปี 2560
- บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน
- พิธีมอบต้นเทียนพรรษา และมอบเงินสนับสนุนในการตกแต่ง
รถต้นเทียนพรรษา ประจาปี 2560
- ประธานในพิธี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และคณะผู้บริหาร
ประชาชนร่วมหล่อเทียนพรรษา
เสร็จสิ้นงาน
ขอความอนุเคราะห์สานัก/กอง จัดเจ้าหน้าที่ร่วมงานแถลงข่าว สานักละ 20 คน
กองละ 10 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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นางกัญญาภา จาพรต
ขอแจ้งผลการประเมินตนเองในการวิจัย Smart City ตามที่สถาบันพระปกเกล้า
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการฯ ได้คัดเลือกให้เทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมเป็นเมืองวิจัยต้นแบบ ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน Smart City โดย ผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะทางาน
เกี่ยวกับการดาเนินงาน Smart City เพื่อร่วมกันประเมินตนเอง ศึกษา วิเคราะห์ศักยภาพ
ของเมือง ซึ่งบัดนี้ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมทราบ
หากหัวหน้าส่วนราชการท่านใด มีข้อเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นประการใดสามารถเพิ่มเติม
ได้ที่กองวิชาการและแผนงาน (ฝ่ายเลขาฯ) เพื่อจะได้รวบรวมให้กับทีมวิจัยที่จะมาลงพื้นที่
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
เรื่องแรก วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560 เทศบาลฯ กาหนดจัดการศึกษาดูงาน
ผู้อานวยการ
ตามโครงการคลองสวย น้าใส ประจาปี 2560 รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ
เรื่องที่สอง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 14.30 นาฬิกา เทศบาลฯ
กาหนดจัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ วัดกาแพง (ตาบลบางเขน)
เรื่องที่สาม วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 เทศบาลฯ กาหนดจัด
การศึกษาดูงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลพิษทางน้า
ประจาปี 2560 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางนิศารัตน์ ซื่อตรง
เทศบาลฯ กาหนดจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานชุมชน ประจาปี 2560
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ รุ่นที่ 2 ในเขตตาบลบางเขน ตาบลสวนใหญ่ โดยเดินทางไปชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ณ จังหวัดระยอง – จันทบุรี ขอเชิญผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 22 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา

นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

