รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
******************
ผู้มาประชุม
1. นายสมนึก ธนเดชากุล
2. นายวรวุฒิ ศรีนนท์
3. นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน
4. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช
5. นางจุรี บุญมั่น
6. นายคม แสงบารุง
7. นางมรกฎ บัวแตง
8. นายสนธยา ทองดี
9. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
10. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
11. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
12. นายคารณ เทียมเวหา
13. นางปารวีย์ หอยสังข์
14. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
15. นายศิริชัย ตระการฤทธา
16. นายประสาน หวังอุดมชัย
17. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
18. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
19. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
20. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
21. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
22. นายไกร แสงอ่วม
23. นางเกษร วีระกุล
24. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
25. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
26. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
27. นางสาวศศินันท์ ศิลปโสภาพันธุ์
28. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
29. นายกวี ศิริชาติวาปี
30. นายวินัย ควรสนอง
31. นายบารุง จัดพ่วง
32. นายถาวร เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักการช่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายการระบายน้า
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
รก.หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าสาธารณะ
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33. นายเอกรัตน์ สุขรังสรรค์
34. นายธานินทร์ ฉัตรทอง
35. นางสาวมญชุดา ศกุนตนาค
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล
2. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
3. นายวุฒิชัย มะสี
4. นายศราวุธ ธรรมแสง
5. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
6. นางกชกร เงินบารุง

รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกรชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ติดราชการ)
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี (ติดราชการ)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
(ไปราชการ)
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (ไปราชการ)
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไปราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3 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 2/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 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 10,864 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย
จานวน 1,666 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จานวน 736 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี
จานวน 17,996 คน
รวมทั้งสิ้น 31,262 คน
เรื่องที่สอง ขอรายงานผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
จานวน 3 เรื่อง ซึง่ จะได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ
ในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
ผู้อานวยการ
และนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี นายมนตรี ประเทืองสุข สมาชิกสภา
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลฯ ให้เกียรติร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขต
เทศบาลนครนนทบุรี ประจาปี 2560 โดยมี นางกัญรินทร์ ไกรทอง ประธานชมรมผู้สูงอายุ
ประชานิเวศน์ 3 และนางสาวยินดี พานชาตรี ประธานชมรมผู้สูงอายุติวานนท์พัฒนา
พร้อมด้วย นางผุสภรณ์ วิบูลยฺลักษณากุล และนางสาวรักชนก ชูพิชัย พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับ
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตเด็กวัยเรียน เทศบาลนครนนทบุรี
ประจาปี 2560 (วันเด็กแห่งชาติ) โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมและอ่านสารวันเด็กของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
คาขวัญวันเด็ก คือ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน
ได้เห็นความสาคัญของการศึกษา และเอาใจใส่ใฝ่เรียนรู้ในวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการเดินขบวน
พาเหรดพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมจับสลากมอบของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนผู้โชคดี
ที่มาร่วมกิจกรรม ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดฐาน
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กิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 40 ฐาน ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของขวัญ
ของรางวัลต่างๆ มากมาย มีจุดบริการอาหารและน้าให้แก่ผู้มาร่วมงาน และในวันดังกล่าว
ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ร่วมเป็นเกียรติ
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 07.00 - 09.00 นาฬิกา
นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี
นายส.สุพรรณ พ่วงรอดพันธ์ นายมนัส ทรัพย์วิเชียร นางสมจิตร ทรงวัชราภรณ์
นายนิพนธ์ สกุลวีรวรรณ นางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร นายศิวกร จีนเกษร สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ นายนิยม ประสงค์ชัยกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมทาบุญปีใหม่และจัดงานวันเด็กชุมชนหมู่บ้านชัยวิวัฒน์ 3
ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ โซน 1,2 ชุมชนเรวดีโซน 2 ซอยร่วมใจติวานนท์ 10
ชุมชนวัดลานนาบุญ ชุมชนเรวดีโซน 3 ซอยเรวดี 42 หมู่บ้านศรีเกษตร 1 และร่วมงานอุปสมบท
ณ ชุมชนขุนเลิศดาริห์การ
และเวลา 09.30 นาฬิกา นายสมัชญ์ จรเสมอ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเป็นตัวแทนนาของรางวัลวันเด็กมอบให้แก่คณะกรรมการชุมชน
วัดบางขวาง
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี
จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจาปี 2560 เพื่อเป็นการราลึกถึงความสาคัญของครูในฐานะ
ที่เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนทั้งประเทศ โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลครูดีเด่นจากเทศบาลนครนนทบุรี
รางวัลโรงเรียนที่มีผลคะแนน ONET สูงต่อเนื่อง 3 ปี ได้แก่ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1
วัดท้ายเมือง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลาดสด
ผู้จาหน่ายสินค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาตลาดสด ประจาปีงบประมาณ 2560
ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากตลาดสดประชานิเวศน์ 3 และตลาดสดสมบูรณ์ทรัพย์จานวน 160 คน
โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารสาเร็จรูป และการเลือกซื้ออาหารสดให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย ตลอดจน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร การรณรงค์คัดแยกมูลฝอย
อันตราย และซากอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไปตามโครงการจัดการมูลฝอยอย่างยั่งยืน
รวมทั้งจัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้เข้ารับ
การอบรมและประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณตลาดสดประชานิเวศน์ 3 และตลาดสด
สมบูรณ์ทรัพย์
และวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
นาคณะผู้บริหาร พนักงานครู เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร
จานวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 200 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการ
ปุ๋ยชีวภาพตามโครงการพระราชดาริของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และโรงผลิต
ปุ๋ยชีวภาพซอยเทพพนม
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สัปดาห์ที่ผ่านมาสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกท่อ
ระบายน้าบริเวณซอยงามวงศ์วาน 27 ซอยงามวงศ์วาน 29 ซอยนนทบุรี 8/2 และสูบตะกอน
ในบ่อบาบัดซอยเทพนม เพื่อให้การระบายน้าเป็นไปได้อย่างสะดวก และหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่จากสานัก/กองต่างๆ ของเทศบาลลงพื้นที่รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน การจัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ขอให้ทุกสานัก/กองประชุมชี้แจงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทน
ของเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่าง ๆ ให้การต้อนรับประชาชน และกริยามารยาทให้เรียบร้อย
ปลัดเทศบาล
มอบสานักการช่างสารวจพื้นที่เตรียมความพร้อม เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทาง
และให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องท่าเทียบเรือที่มีสภาพชารุด
เกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตราย ขอให้ทุกสานัก/กองกาชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอานวย
ความสะดวกในการขึ้นลงเรือ เพราะผู้ที่ไปร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และขอให้ประสาน
กับโรงเรียนที่เป็นมัคคุเทศก์เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
นางปารวีย์ หอยสังข์
สาหรับเรื่องท่าเทียบเรือวัดบางระโหง ในส่วนนี้ได้ประสานกับเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้ว
ผู้อานวยการ
ทางวัดจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงท่าเทียบเรือ ส่วนท่าเทียบเรือวัดโตนด
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ ต้องปรับปรุงเรื่องสะพานไม้ที่ไปพาดยังท่าเทียบเรือ ในวันนี้ เวลา 10.00 นาฬิกา ได้ประสาน
เรือด่วนเจ้าพระยา และการไฟฟ้านครหลวง กรมเจ้าท่า ไปร่วมตรวจสอบการนาเรือเทียบท่า
ขอให้สานักการช่างจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ

นางสาวปิยะรัตน์ ลิว่ ลักษณียนาวิน ขอนุญาตเรียนถามว่าการรับบริจาคช่วยน้าท่วมชาวใต้ยังต้องรับบริจาคอยู่หรือไม่
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

มติที่ประชุม

ขณะนี้ทางภาคใต้ยังมีฝนตกหนักทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
ขอให้รับบริจาคไปก่อน โดยให้ยุบรวมเหลือเพียงจุดรับบริจาคหน้าสานักงานเทศบาล
นครนนทบุรี อาคาร 2 ในส่วนนี้ขอให้รวบรวมภาพถ่ายที่เทศบาลฯ ไปบริจาคสิ่งของ
และประสานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเทศบาลฯ
ได้นาสิ่งของที่มีผู้บริจาคไปช่วยเหลือชาวใต้ผู้ได้รับความเดือดร้อนจริง
รับทราบ และมอบกองวิชาการและแผนงานดาเนินการ
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นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
ผู้อานวยการ
ส่วนบริการอนามัยฯ

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน
มติที่ประชุม

เรื่องแรก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ทั้งหมด 28 แห่ง
ในส่วนนี้ได้รับการประสานจากสานัก/กองเพื่อมอบรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว คือ สานักการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7 คัน กองวิชาการและแผนงาน 2 คัน สานักปลัดเทศบาล
1 คัน สานักการคลัง 3 คัน รวม 13 คัน และขอหารือกาหนดวันมอบรถยนต์ให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนรถยนต์
เรื่องที่สอง ในวันที่ 20 มกราคม 2560 สานักการสาธารณสุขฯ กาหนดจัดกิจกรรม
Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ณ ลานอเนกประสงค์
หน้าตลาดสดท่าน้านนทบุรี กาหนดการลงทะเบียน เวลา 08.30 นาฬิกา และเวลา 09.30 นาฬิกา
นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงาน รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน และได้
ขอความอนุเคราะห์เรือนจาจังหวัดนนทบุรีเรื่องการลอกท่อระบายน้าในตลาดสด
ขอฝากทุกสานัก/กองสารวจรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อมอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนรถยนต์นาไปใช้ประโยชน์ สาหรับกาหนดวันส่งมอบ
รถยนต์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
รับทราบ

นางจุรี บุญมั่น
รองปลัดเทศบาล

เรื่องแรก ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา กองสวัสดิการสังคม
จัดอบรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 76 กองทุน จานวน 150 คน ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เรื่องที่สอง การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย โดยมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล จานวน 4 ท่าน
รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและผู้นาชุมชน มาศึกษาดูงาน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
และตลาดน้าประชารัฐวัดแคนอก ส่วนนี้ได้ขออาหารว่างมา ได้มอบสานักปลัดเทศบาล
จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว
เรื่องทีส่ าม ในวันที่ 21-22 มกราคม 2560 กาหนดจัดการอบรมสภาเด็ก
และเยาวชน จานวน 100 คน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
พิธีเปิดในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอฝากเรื่องการศึกษาดูงาน ในส่วนนี้ขอให้นายกเทศมนตรีที่จะขอความอนุเคราะห์
เข้าศึกษาดูงานเป็นผู้ประสานงานขอความอนุเคราะห์ เพราะหากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้

มติที่ประชุม

รับทราบ
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นางปารวีย์ หอยสังข์
ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.30 นาฬิกา ขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ผู้อานวยการ
ราชการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานไหว้พระ 9 วัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ประเด็นสาคัญเรื่องการจัดเตรียมสถานที่
ท่าเทียบเรือ ในส่วนนี้ท่านนายกเทศมนตรี และผู้อานวยการสานักการช่างได้ประสาน
เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ส่วนเรื่องสายไฟในคลอง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
การไฟฟ้าเขตอาเภอบางใหญ่ บริษัท ทีโอที และบริษัททรูมูฟ ได้จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว
และวันนี้ เวลา 10.00 นาฬิกา ทางเรือด่วนเจ้าพระยาจะเข้าสารวจพื้นที่ว่าสามารถ
จะไปได้หรือไม่ ได้ประสานผู้เกี่ยวข้องและหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สารวจพื้นที่เรื่องจุดกลับเรือด้านวัดบางระโหงประมาณสองเสาไฟจะมีคลองขนาดเล็ก
มีขนาดกว้างพอและสามารถให้เรือถอยและกลับเรือได้ เรื่องการแถลงข่าวขอเลื่อนจาก
กาหนดเดิมในวันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นวันที่ 24 มกราคม เวลา 14.00 นาฬิกา
และการลงนามสัญญา MOU ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจาก
เอกสาร ไม่พร้อม ทางเทศบาลเมืองบางศรีเมืองแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีการกาหนดวันเปิด
ประชุมสภา ส่วนข้อมูลและประวัติของวัดต่าง ๆ ได้จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว เรื่องการอบรม
มัคคุเทศก์ จะกาหนดอีกครั้งและจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน จานวนมัคคุเทศก์เพียงพอหรือไม่ ได้จัดเตรียมเรือไว้จานวนเท่าใด ขอให้จัดเตรียม
รักษาราชการแทน
เรื่องการลงทะเบียน สถานที่ และเต็นท์ให้เรียบร้อย
ปลัดเทศบาล
นางปารวีย์ หอยสังข์
ได้จัดเตรียมเรือไว้สัปดาห์แรกประมาณ 25 ลา สัปดาห์ต่อไปประมาณ 30 ลา
ผู้อานวยการ
สถานที่ตั้งเต็นท์ จุดท่าเรือ จุดลงทะเบียนจะจัดเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนจุดลงทะเบียนจะ
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ นาแผงกัน้ ให้ให้เข้าตามช่องทางทีจ่ ัดทาไว้ และจัดเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาจานวน 5 คน
นายคม แสงบารุง
ผู้อานวยการ
สานักการช่าง

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ผมได้ประสานและสารวจพื้นที่ทั้ง 3 วัด ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการเรื่องท่าเรือ
บริเวณศาลหลักเมือง (เดิม) เนื่องจากอยู่ในสภาพชารุด ท่านนายกเทศมนตรี ให้ย้าย
ท่าเทียบเรือบริเวณตลาดขวัญไปแทน นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ ผู้อานวยการส่วนควบคุม
การก่อสร้างได้ประสานกับกรมเจ้าท่าเพื่อขอท่าเทียบเรือ ซึ่งจะมอบท่าเทียบเรือให้แต่เทศบาลฯ
ต้องไปดาเนินการตอกเอง ส่วนท่าเทียบเรือวัดบางระโหง นายกเทศมนตรีแจ้งว่ามีงบประมาณ
ในการซื้อท่าเทียบเรือจานวน 100,000 บาท ผมไปดูแล้วมีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่จาหน่าย
ราคา 200,000 บาท ในส่วนนี้ท่านนายกเทศมนตรีจะได้ขอความร่วมมือกับเจ้าอาวาสวัด
สนับสนุนงบประมาณ
ส่วนนี้ขอขอบคุณผู้อานวยการสานักการช่าง เดิมจะใช้การเดินทางโดยรถยนต์
หากแก้ไขปัญหาเรื่องท่าเทียบเรือได้ ผมคิดว่าการเดินทางโดยใช้เรือจะสะดวกกว่า
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นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ขอให้กองวิชาการและแผนงานรายงานผลการประชาสัมพันธ์ว่าดาเนินการ
รักษาราชการแทน
อย่างไรบ้าง
ปลัดเทศบาล
นางสุนิตา เชื้อสาราญ
กองวิชาการและแผนงานได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซด์ และได้เชิญ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นายกเทศมนตรีออกสื่อผ่านทางโทรทัศน์ ส่วนวารสารเรียบร้อยแล้ว และได้ออกหน่วยเคลื่อนที่
ในบางส่วนแล้ว ในส่วนป้ายอยู่ระหว่างดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้
ส่วนการออกแบบได้ส่งให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว และได้ลงสปอนเซอร์หลัก
ของเทศบาลที่ให้การสนับสนุนและจะเพิ่มคาว่า “บริการฟรี” ลงในป้ายประชาสัมพันธ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายเอกรัตน์ สุขรังสรรค์
ขอรายงานผลการปลูกบ้านรุกล้าคลองบางเขน จากการตรวจสอบมีบ้านที่รุกล้า
รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ คลองบางเขน จานวน 12 ราย จากผู้ฟ้องคดีจานวน 62 ราย ฝ่ายนิติการได้รับ
สอบเขตรังวัดที่ดินแล้วจานวน 7 ราย อีก 5 ราย ขณะรังวัดไม่ยินยอม แต่ปัจจุบันได้ยินยอม
ให้รังวัดแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารจากสานักงานที่ดิน และได้รวบรวมหนังสือยินยอม
ให้ก่อสร้างเขื่อนจากผู้อาศัยบริเวณริมคลอง จานวน 33 ราย ซึ่งฝ่ายนิติการจะได้รายงาน
ต่อศาลเพื่อออกคาสั่งให้เทศบาลฯ ก่อสร้างเขื่อนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
เรื่องแรก การตรวจประเมิน LPA ประจาปี 2560 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อานวยการ
ได้เพิ่มการตรวจประเมินจากเดิม 4 ด้านเป็น 5 ด้าน โดยเพิ่มด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
กองวิชาการและแผนงาน เป็นการประเมินเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะนาร่องประมาณ 2 – 3 ปีแล้วจึงให้คะแนน
กองวิชาการและแผนงานได้ประสานในเรื่องนี้กับสานักการคลังเรียบร้อยแล้ว การตรวจ
ประเมิน LPA จะตรวจประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี
เรื่องที่สอง การพิจารณาส่งรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี 2560
ของสานักงาน ก.พ.ร.
วัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ ก.พ.ร. มอบให้ส่วนราชการ
ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทรางวัลที่เทศบาลสามารถเลือกส่งผลงานด้านงานบริการประชาชน
เข้าสมัครได้ ประกอบด้วย 3 ประเภทรางวัล
1.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการ
2. รางวัลนวัตกรรมการบริการ(เทศบาลเคยได้รับรางวัลในปี 2555 จากผลงาน
ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ของ โรงเรียน นว. 5 ทานสัมฤทธิ์ เนื่องจากมีการจดสิทธิบัตร
ของกิจกรรม Junior Scout และมีรูปแบบการให้บริการในเชิงนวัตกรรมที่สร้างสรรค์)
3. รางวัลการพัฒนาการบริการ (เทศบาลเคยส่งประเภทนี้ในปี 2556-2557
ในผลงานของการบริการด้านทะเบียนราษฎร์ฯ แต่ไม่ได้รับคัดเลือก)
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นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน ในส่วนนี้จะได้ประชุมหารือแต่ละสานัก/กอง เพื่อพิจารณาโครงการที่จะเสนอ
รักษาราชการแทน
เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี 2560 จะได้นาเรียนที่ประชุมทราบต่อไป
ปลัดเทศบาล
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ผมคิดว่าโครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้านน่าจะเป็นจุดเด่นที่จะส่งเข้า
รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจาปี 2560 ได้ ขอให้กองทะเบียนฯ เร่งรัดดาเนินการ
ปรับปรุงเลขหมายประจาบ้านให้แล้วเสร็จ ขอฝากกองวิชาการและแผนงานประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ และหาข้อมูลว่าปรับปรุงเลขหมายประจาบ้านแล้วได้รับผลดีอย่างไร
เพื่อนามาประกอบการพิจารณา

จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
กองทะเบียนฯ จะดาเนินการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้านให้แล้วเสร็จ
ผู้อานวยการ
และจะพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการส่งโครงการเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
กองทะเบียนราษฎรฯ ประจาปี 2560 หรือไม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.30 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม

