รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 9 ประจาปี พ.ศ.2560
วันพุธที่ 8 มีนาคม 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. นางจุรี บุญมั่น
7. นายสนธยา ทองดี
8. นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
9. นายศราวุธ ธรรมแสง
10. จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
11. นายคารณ เทียมเวหา
12. นางปารวีย์ หอยสังข์
13. นางสาวสายฝน ถนอมรอด
14. นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์
15. นางกชกร เงินบารุง
16. นายประสาน หวังอุดมชัย
17. นางบุศยรินทร์ สุพัฒนารังษี
18. นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง
19. นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
20. นายอุดมศักดิ์ สิทธิญาณ
21. นายเกรียงศักดิ์ วรรณสาร
22. นายไกร แสงอ่วม
23. นายชรินทร์ สินธ์สงวน
24. นางสุนิตา เชื้อสาราญ
25. นางสาวสุริสา สิริจารุภัทร
26. นางสาวชนกานต์ แกล้วกล้า
27. นายอัมรินทร์ กิจธรรม
28. นายกวี ศิริชาติวาปี
29. นายวินัย ควรสนอง
30. นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
31. นายสมหมาย บุบผามาโล
32. นางกัญญาภา จาพรต
33. นายเอกรัตน์ สุขรังสรรค์
34. นายธานินทร์ ฉัตรทอง

นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการคลัง
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัวประชาชน
หัวหน้าแขวงท่าทราย
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
รก.ผู้อานวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
ผู้อานวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนบริหารการคลัง
ผู้อานวยการส่วนพัฒนารายได้
ผู้อานวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายสถานที่
หัวหน้าฝ่ายการระบายน้า
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกรชานาญการ
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ผู้ไม่มาประชุม
1. นายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน
2. นายวุฒิชัย มะสี
3. นายคม แสงบารุง
4. นางมรกฎ บัวแตง
5. นายอุปถัมภ์ เกษตรเวทิน
6. นายศิริชัย ตระการฤทธา

รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ผู้อานวยการสานักการช่าง
ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อานวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
(ติดราชการ)

นายสมนึก ธนเดชากุล
วันนี้เป็นการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 9 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 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพื่อติดตาม
เรื่อง การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนครนนทบุรี

นายธานินทร์ ฉัตรทอง
ขอรายงานจานวนผู้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
นิติกรชานาญการ
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเทศบาลได้จัดสถานที่ลงนามถวายความอาลัย จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จานวน 12,237 คน
2. บริเวณด้านหน้าสานักงานแขวงท่าทราย จานวน 2,009 คน
3. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จานวน 842 คน
4. บริเวณท่าน้านนทบุรี จานวน 20,525 คน
รวมทั้งสิ้น 35,613 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจกรรมในรอบสัปดาห์
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
เรื่องแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ สานักการศึกษาเป็ นผู้ แทนเทศบาลนครนนทบุรีร่ว มถวายเครื่องราชสั กการะแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง ซึ่งสานักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อาเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี
เวลา 10.30 นาฬิกา นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวให้โอวาทและมอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
รุ่นอายุ 18 ปี โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จานวน 3 คน คือ นางสาวปาริชาติ อินทร์สิทธิ์
นางสาวอรอนงค์ ไชยศรี และนางสาวฑิชากร บุญเลิศ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล
ชิงเเชมป์เอเชีย 2017 ระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2560 ณ ประเทศจีน
และเวลา 14.00 นาฬิกา เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาล
นครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2560 โดยมีวาระ เรื่องการประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เทศบาลนครนนทบุรี ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
อาคาร 2
เรื่องที่สอง เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรี
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้อยู่ในภาวะยากลาบากในเขต
ตาบลท่าทราย จานวน 2 ครอบครัว ตามโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้อยู่ในภาวะยากลาบาก
ให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รุ่นที่ 5 โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลท่าทราย
เรื่องที่สาม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 นาฬิกา นางจิตรา ธนเดชากุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่
อาเภอเมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมบริเวณภายในแคมป์ก่อสร้างโรงพยาบาลศรีธัญญา
คือ นางสาวรัชนก โมราเพ็ง อายุ 27 ปี มีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดชลบุรี สามีประกอบอาชีพ
คนงานก่อสร้างที่แคมป์ดังกล่าว มีลูกติดจากสามีเก่าจานวน 3 คน และลูกจากสามีใหม่
จานวน 3 คน จึงมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพในชีวิตประจาวัน และได้ร้องขอความช่วยเหลือ
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มาที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ จานวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
ผ้าอ้อมเด็กสาเร็จรูป จานวน 5 ถุง นมผงจานวน 6 กล่อง และนางจิตรา ธนเดชากุล
รองนายกเหล่ากาชาดฯ ยังได้มอบเงินส่วนตัวให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม จานวน 2,000 บาท
และผ้าอ้อมสาเร็จรูปสาหรับเด็ก จานวน 2 ถุงและนมผง จานวน 2 กล่อง เจ้าหน้าที่จาก
กองสวัสดิการสังคมได้ให้การต้อนรับแก่คณะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
เรื่องที่สี่ เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2560 สานักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลักสูตร “การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการส่งเสริมการสร้างจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
การทุจริตในการปฏิบัติงาน” เทศบาลนครนนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
จานวน 60 คน โดยมีนายประสิทธิพงศ์ ดีวาจิน รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยนายวรุตม์ ปันยารชุน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมศรีสุพรรณวิลล่า อาเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่แผ่นดินของฉัน
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และศึกษาดูงานที่สานักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องที่ห้า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายวุฒิชัย มะสี
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ให้แก่ผู้นาชุมชน รุ่ นที่ 1 ได้แก่ตาบลท่าทรายและตาบลบางกระสอ จานวน 100 คน
ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 โดยมีนางจุรี บุญมั่น รองปลัดเทศบาล กล่ าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานแขวงท่าทราย
เรื่องที่หก เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี
เป็นประธานเปิดคอร์สหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนหลักสูตร mini English program
ซึ่งหลักสูตรนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลนครนนทบุรี
คริสต์จักรแบ๊บติสนนทบุรี และโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา การอบรมในครั้งนี้จะทาให้
นักเรียนได้มีทักษะในการฟัง และคุ้นเคยกับครูผู้สอนชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร
ณ โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตาบล
บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนตาบลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน
ผู้นาชุมชน คณะทางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
และการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี โดยมี
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล ประกอบไปด้วย ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนตะวันนา
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดทางหลวง และชมรมผู้สูงอายุชุมชนศิริโชติ-สวัสดิ์กิจ ชุมชนติวานนท์
พัฒนา โดยมี ประธานชมรม และสมาชิกชมรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลจากกลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับ และอบรมให้ความรู้เรื่องการออกกาลังกายและโรคความดันโลหิตสูง
สาหรับผู้สูงอายุ
สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการขุดลอกและสูบตะกอนในท่อระบายน้า
เพื่อให้การระบายน้าเป็นได้อย่างสะดวก บริเวณถนนประชาราษฎร์ ซอยแสงเทียน ซอยเทพนม
ซอยงามวงศ์วาน 18, 25 ถนนสามัคคี
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.2 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสถานธนานุบาล 3

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

ขอเชิญสานักปลัดเทศบาล

นายศราวุธ ธรรมแสง
สานักปลัดเทศบาลขอรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งสถานธนานุบาล 3 ปัจจุบัน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล การตกแต่งภายในและการดาเนินการแก้ไขความชารุดบกพร่องใกล้แล้วเสร็จ โดยเทศบาลฯ
จะต้องดาเนินการดังนี้
1. จัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนรับจานาและเงินทุนสารองเพื่อให้การบริการ
ประชาชนไม่น้อยกว่า 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ หากเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้
ห้ามมิให้ผลักภาระไปเป็นหนี้สินของสถานธนานุบาล และจะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนสารอง
เพื่อรองรับในกรณีที่เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานไม่เพียงพออีกไม่ต่ากว่า 2,000,000.- บาท
(สองล้านบาทถ้วน) เช่น เงินกู้จากกองทุนต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินกู้เกินบัญชี
(OD) จากธนาคาร
2. จัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล รายรับ รายจ่าย
หมวดค่ า จ้ า งประจา และหมวดค่ า ตอบแทน ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารงบประมาณของ
สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. ดาเนินการสอบแข่งขันในตาแหน่งพนักงานรักษาของ พนักงานเขียนตั๋ว
และพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด ตาแหน่งละ 1 คน และรายงานให้สานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งบุคคลดังกล่าว
ไปฝึกงานและมีคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป
4. จัดเตรียมงบประมาณสาหรับใช้ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตลอดจนจัดหาเครื่องชั่งดิจิตอล และการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
สถานธนานุบาล
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5. จัดให้มีเครื่องอานวยความสะดวกสาหรับผู้มาใช้บริการ เช่น เครื่องปรับอากาศ
และเครื่องทาน้าดื่ม เป็นต้น
6. แจ้ง เลขที่ ถนน ตาบล อาเภอ จังหวัด ที่สถานธนานุบาลตั้งอยู่ ให้สานักงาน
คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักงาน จ.ส.ท.)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
เรื่อง การพิจารณาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญกองวิชาการและแผนงาน

นายเสฐียรพงษ์ เทียนทอง
กองวิชาการและแผนงาน ขอเสนอการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดด้านวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ การบริหารจัดการที่ดีประจาปีงบประมาณ 2560
นางกัญญาภา จาพรต
เรื่องการพิจารณาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดีในปี
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการฯ งบประมาณ 2560 ได้ไปรับฟังการชี้แจงกติกา การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นผู้วิจัยในการประเมิน และต้องส่งผลงานก่อนวันที่ 5
เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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นางสาวปิยะรัตน์ ลิว่ ลักษณียนาวิน เรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของท้องถิ่น
รักษาราชการแทน
ประจาปีงบประมาณ 2560 ส่วนนี้ให้สาเนาแจ้งไปยังส่วนราชการต่างๆ เพื่อพิจารณา
ปลัดเทศบาล
จัดส่งโครงการ ซึ่งในปี พ.ศ.2555 เทศบาลฯ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ
และรางวัลจูเนียร์สเก๊า ในส่วนของ (กพร.) ได้เสนอโครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน
หากต้องการให้ต่อเนื่องควรเป็นโครงการศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ และขอส่งผลงานใหม่
จานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน
2. โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชุมชนทรายทอง
นายเพิ่มพงษ์ พุ่มวิเศษ
ขออนุญาตนาเรียนเพิ่มเติม
ผู้อานวยการ
เรื่องแรก สาหรับชุมชนทรายทองเป็นลักษณะของการคัดแยกขยะ มีจุดเด่นคือชุมชน
ส่วนส่งเสริมอนามัยฯ เป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยเฉพาะขยะอันตราย ซากอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าเทศบาลจะส่งแค่
ชุมชนเดียว หากเป็นรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต้องเป็นภาพรวมทัง้ หน่วยงาน
ผมคิดว่าถ้าเป็นการจัดการในเรื่องการจ้างกวาดถนน นาผู้ที่ไม่มีรายได้มาจัดการส่งเสริมอาชีพ
หรือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนมาทางานจ้างกวาดถนน ก็จะเป็นนวัตกรรมที่เราจัดขึ้นใหม่
ขณะนี้มี 200 สัญญาทีเ่ ทศบาลฯ จ้างกวาดถนนกับชุมชน
เรื่องที่สอง เทศบาลได้สร้างศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุที่สนามบินน้า และได้สร้างเครือข่าย
กับชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ประมาณ 40 ชุมชน ต้องนาจิตอาสาที่มีอยู่ประมาณ 100 คน
ส่งเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนนี้มีเสียงตอบรับจากผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนว่าได้ประโยชน์
ไม่ต้องเดินทางไกลมาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสามารถที่จะร่วมกิจกรรม
กับเทศบาลฯ ได้ทุกเดือน และมีการวัดผลตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
พบว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นผลประเมิน
นางกัญญาภา จาพรต
ขอให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 เมษายน 2560 เพราะต้องตรวจเอกสารอีกครั้ง
รก.หัวหน้าฝ่ายบริการฯ กาหนดให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น และไปรษณีย์ต้องประทับตราหนังสือภายใน
วันที่ 5 เมษายน 2560 หากเกินถือว่าสละสิทธิ์ ส่วนนี้ไม่ได้บังคับว่าจะส่งโครงการเข้าร่วม
หรือไม่ แต่อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์ เครือเทพ ที่เป็นคณะกรรมการดูแลส่วนนี้ ท่านแจ้งว่า
ถ้าเป็นเทศบาลนครควรจะส่งโครงการอย่างน้อย 2 โครงการ
นายสมนึก ธนเดชากุล
นายกเทศมนตรี
ประธาน

เทศบาลฯ มีโครงการจะประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ระหว่างช่วงอายุ 80-100 ปี
ผมว่าควรนาโครงการนี้เข้าร่วมประกวดด้วย และเรื่องผู้ป่วยติดเตียงคือความต่อเนื่อง
และพัฒนา ส่วนเรื่องการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน ผมเห็นด้วยอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่
ยังไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดดาเนินการ เทศบาลนครนนทบุรีเป็นแห่งแรกที่ทา
ถือเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น โดยเฉพาะผู้อานวยการกองทะเบียนฯ เป็นผู้เอาใจใส่ในเรื่องนี้
ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเทศบาลฯ ดาเนินการไปนั้นเกิดประโยชน์อย่างไร
1. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเวลาแจ้งตารวจ
2. การดูแลผู้เจ็บป่วย
3. การเลือกตั้ง
4. การเก็บค่าบริการน้า ไฟ การรับ-ส่งไปรษณีย์
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มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ

จ.อ.อนุรักษ์ โยธารักษ์
โครงการปรับปรุงเลขหมายประจาบ้าน หลังจากดาเนินการเรียบร้อยแล้ว อาจต้อง
ผู้อานวยการ
มีการจัดเวทีเสวนาอีกครั้ง ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีแนะนาไว้ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์
กองทะเบียนราษฎรฯ ได้เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เรียบร้อยแล้ว
นายสมนึก ธนเดชากุล
ขอฝากฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อดาเนินการแล้วต้องไปสัมภาษณ์ประชาชน
นายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตารวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาเปรียบเทียบก่อน-หลัง
ประธาน
การดาเนินการ
มติที่ประชุม
นางสุภัตรา ลี้ละวงศ์
ผู้อานวยการ
สานักการศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ
ขออนุญาตเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี
กับท่านนายกเทศมนตรี มอบทุนให้กับนักเรียนที่จะไปร่วมโครงการ เยาวชนทูตไทย ครั้งที่ 5
ในวันที่ 12 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2560 จานวน 22 คนๆ ละ 5,000 บาท
รับทราบ

นางปารวีย์ หอยสังข์
เรื่องแรก วันนี้เวลา 14.00 นาฬิกา เชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟัง ข้อสรุปของ
ผู้อานวยการ
การจัดงานที่ผ่านมาและวางแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป
กองส่งเสริมวัฒนธรรมฯ
เรื่องที่สอง ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เทศบาลนครนนทบุรีกาหนดจัดงาน
โครงการดนตรีเพื่อประชาชนต้านสารเสพติด ร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 ประจาปี 2560 ณ บริเวณริมเขื่อน
ท่าน้านนทบุรี ตามกาหนดการดังนี้
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
เวลา 16.00 นาฬิกา - ผู้เข้าประกวดร้องเพลงและเต้น ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 18.00 นาฬิกา - คณะกรรมการจัดการประกวด ฯ แขกรับเชิญ นักร้อง
พร้อมกันบริเวณเวทีประกวด ณ บริเวณเวทีริมเขื่อน
ท่าน้านนทบุรี
.
- ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณงาน
- นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
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เวลา 23.00 นาฬิกา
มติทปี่ ระชุม

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและตีฆ้องเปิดงาน
พร้อมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
ผู้สนับสนุนมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ
การแสดงร้องเพลงของผู้ชนะเลิศรางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี 2559 ได้แก่
1. นายธนกฤต อยู่สุข ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง
ประจาปี 2559 รุ่นประชาชนทั่วไปชาย
2. น.ส.ลวัศย์ศร พลายสวาท ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประจาปี 2559 รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง
3. ลาดับต่อไปเป็นการแสดงของทีมที่ชนะเลิศการเต้น
ในปี 2555 ได้แก่ ทีมศุกร์ศิรินาฎศิลป์สากล
- เริ่มการประกวดร้องเพลงและการประกวดเต้น
- เสร็จสิ้นการประกวดฯ

รับทราบ

นายเอกรัตน์ สุขรังสรรค์
ขอรายงานความคืบหน้าคดีเขื่อนคลองบางเขนที่เทศบาลฯ ยื่นคาร้องขอก่อสร้างต่อศาล
รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลฯ ได้ยื่นคาร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคาสั่งที่คุ้มครอง
เป็นครั้งแรกขณะนี้อยู่ระหว่างศาลปกครองสูงสุดพิจารณา ดังนั้นคาร้องในส่วนนี้จึงเป็นคาร้อง
ที่มีลักษณะเดียวกัน ศาลให้รอคาสั่งจากศาลปกครองสูงสุดพิจารณาก่อน โดยศาลขอให้เทศบาลฯ
ระงับการก่อสร้างไว้ก่อน แล้วรอคาสั่งจากศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วจึงยื่นคาร้องอีกครั้ง
นายสมนึก ธนเดชากุล
คดีก่อสร้างเขื่อนที่คลองบางเขนมีผู้คัดค้านว่าเทศบาลฯ ไม่ได้ทาประชามติ ภายหลัง
นายกเทศมนตรี
สานักการช่างได้ให้ช่างไปประสานกับผู้ที่คัดค้านเข้าชื่อว่ายินยอมให้เทศบาลฯ สร้างเขื่อน
ประธาน
และเข้าชื่อถึงศาลปกครองสูงสุดว่าขอให้เพิกถอนจานวนที่มีความตั้งใจให้ทาต่อ ต้องอธิบาย
ให้ที่ประชุมเข้าใจ ต้องยื่นแทรกเป็นหลักฐานว่ามีผู้เต็มใจให้เทศบาลฯ สร้างเขื่อนต่อ
มติที่ประชุม

รับทราบ

นายสมนึก ธนเดชากุล
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9 ประจาปี พ.ศ. 2560
นายกเทศมนตรี
ได้ดาเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอปิดการประชุม
ประธาน
เลิกประชุมเวลา

09.00 นาฬิกา
นางประทุมพร ฤทธิกระจาย ผู้จดรายงานการประชุม
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