
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกลําน้ํากับชีวิตบนวิถี 1.1  ฝากผอ.สํานักการชางเตรียมการดําเนินโครงการรวมกับ ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

ความพอเพียงฯ  สะพานทาสินคาถึง ผูตรวจการสํานักนายกฯ

สะพานดอนสวรรค

2 ประชาสัมพันธเรื่องการลงคะแนน 2.1  ขอเชิญทุกสํานัก/กองเขารวมประชุม ทุกสํานัก/กอง

เสียงเลือกตั้ง  วันที่ 2 เม.ย. 61

เวลา 09.30 - 12.00 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาล

3 ประชุมพระสังฆาธิการสงฆ 3.1  มอบสํานักการสาธารณสุขดูแลความสะอาด สํานักการสาธารณสุข

วันที่ 29 ม.ีค. 61 ณ วัดสวางคงคา 3.2  มอบสํานักการชางดูแลสถานที่ สํานักการชาง

4 ตนตะเคียน 4.1  ฝากผอ.สวนจําลองศึกษากฏระเบียบและใหถายเอกสารสิ ผอ.สวนจําลอง  ศรีนามล

นสล.ไปประสานกับเจาพนักงานที่ดินเพื่อดําเนินงานใหถูกตอง

5 สนามเปตองสนามกีฬากลางฯ 5.1  มอบสํานักการศึกษาแจงระเบียบ  กฏเกณฑใหแกผูใชงาน สํานักการศึกษา

รับทราบ

6 การรางหนังสือราชการ 6.1  ฝากใหผอ.ทุกสํานัก/กองตรวจสอบการรางหนังสือราชการ ทุกสํานัก/กอง

กอนลงนามทุกครั้ง

7 การจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต 7.1  มอบผอ.สวนจีรนันทประสานกับ อบจ. เพื่อตั้งงบประมาณ ผอ.สวนจีรนันท  ธารไชย

ผูสูงอายุ มาขับเคลื่อนการดําเนินงาน

8 งานประเพณีสงกรานต ประจําป 256 8.1  มอบจาเอกภราดรจัดกิจกรรมเพื่อตกแตงทางเขาถนนสงกราน จาเอกภราดร  เนตรวงษ

ตรงศาลเจาพอโสมพะมิตรและดูแลเรื่องความปลอดภัยและ

การจราจรรอบบริเวณงานดวย

8.2  มอบสํานักการศึกษากระชับเวลากิจกรรมขบวนแหใหทัน สํานักการศึกษา

พิธีเปดและจัดกิจกรรมสงกรานตยอนยุคในวัดสวางคงคา

8.3  มอบสํานักการชางติดปายประชาสัมพันธสถานที่จอดรถ , สํานักการชาง

รานอาหารในวัดกลาง , จัดทําปายทางเขาถนนสงกรานต ,จัดทํา

อุโมงคน้ําและเตรียมรถน้ําใหพรอม

8.4  ฝากสํานักการสาธารณสุขเคลียรพื้นที่รานขายของเกาให สํานักการสาธารณสุข

สะอาดและพรอมในการจัดงาน

8.5  มอบหน.ดารุณีเชิญชวนพอคาแมคามาขายของในงานดวย หน.ดารุณี  สุดาอิ้ง

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 6/2561

วันอังคาร  ที่  27  มีนาคม  2561  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมนายกเทศมนตรี
  .............................



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

9 ขอรับสนับสนุนเงินรางวัลงานแขงเรือ 9.1  มอบผอ.สวนสุนิษาตั้งงบประมาณใหเขา จํานวน 10,000 บา ผอ.สวนสุนิษา  บุญศิลป

ชุมชนหนองลิ้นจี่

10 การกอสรางอนุสาวรียทาวหมาแพง 18.1  มอบผอ.สวนสุนิษาศึกษาหาพื้นที่ในการกอสรางศาลตอไ ผอ.สวนสุนิษา  บุญศิลป

11 เปด Facebook  ทุกสํานัก/กอง 11.1  ใหทุกสํานัก/กองเปด Facebook และมอบหมายเจาหน ทุกสํานัก/กอง

รายงานกิจกรรมผานทาง Facebook และแชรไปยัง  Facebook

ของนายกฯ และเทศบาลดวย

12 เชิญประชุมกรมสงเสริมคุณภาพ 12.1  มอบผอ.สวนสมชายเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

สิ่งแวดลอม วันที่ 3 - 4 เม.ย. 61

ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแกน

13 แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดใหมี 13.1  มอบหน.ดารุณีจัดหากิจกรรมในการดําเนินงานนี้ หน.ดารุณี  สุดาอิ้ง

มาตรฐาน  สะอาดและปลอดภัย

14 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหั14.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 31 มีนาคม 61 

ณ ศาลากลางหลังใหม

15 วันจักรี  วันที่ 6 เม.ย. 61 15.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

16 วันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ 16.1  มอบผอ.รร.เทศบาล 4 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผอ.มานิต  เหลื่อมกุมมาร

พระเทพฯ วันที่ 2 เม.ย. 61 สมเด็จพระเทพฯดวย

17 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดขอความอนุเคราะห17.1  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดฯ ขอความอนุเคราะหติดตั้งปายไวนิล สํานักการชาง

ในการจัดงานวันพระราชสมภพ พระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเทพฯ , พรมแดงปูเวที , แทนประธาน

สมเด็จพระเทพฯ และขอ จนท.ชวยกางเตนท 17 หลัง  มอบสํานักการชางพิจารณา

ดําเนินการ

18 การประเมินทุน มทส. 18.1  มอบรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ รองศิรินันท  หลอตระกูล

วันที่ 5 เม.ย. 61

19 โครงการไทยนิยมยั่งยืน 19.1  มอบหน.สังวาลสรุปรายงานที่ชาวบานเดือดรอนและนําเ หน.สังวาล  เมืองโคตร

นายกฯ ดวย

20 การสํารวจความเสียหายอาคารหนา 20.1  มอบผอ.ภาณุเดชดําเนินการเรื่องนี้ ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

วัดใตโพธิ์ค้ํา

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ
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21 นัดประชุมผูสูงอายุกับพระเพื่อทํา 21.1  ฝากผอ.สวนจีรนันทพิจารณาหางบประมาณ , จัดเจาหนาที่ด  ผอ.สวนจีรนันท  ธารไชย

ขอตกลงในการใชสถานที่ , กําหนดเวลาเปดภาคเรียนและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 19 เม.ย. 61  เวลา 09.30 น. 21.2  มอบสํานักการศึกษาจัดทําประวัติโรงเรียนและจัดหาเอก สํานักการศึกษา

ณ หองประชุมสภาเทศบาล ในการนําเสนอใหนายก

22 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 22.1  ใหทุกสํานัก/กองชวยประชาสัมพันธและฝากกองสวัสดิก ทุกสํานัก/กอง

และสํานักการสาธารณสุขดําเนินการใหเรียบรอย

23 งานทอดผาปาวัดปาทุงศรีเมือง 23.1  มอบสํานักการชางเตรียมสถานที่เพื่อจัดพิธีวางศิลาฤกษ สํานักการชาง

23.2  มอบสํานักการศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อหาเงินรวมทําบุญ สํานักการศึกษา

24 โครงการกําจัดวัชพืช 24.1  มอบสํานักการชางรายงานผลการดําเนินโครงการ สํานักการชาง

ใหกรมโยธาธิการฯทราบ

25 การขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก 25.1  ฝากผอ.ภาณุเดชติดตามการดําเนินงานทุกโครงการ ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

กรมโยธาธิการฯ ที่ไดรับการสนับสนุน

26 การตรวจสอบทุจริตกองทุน 26.1 ฝากให จนท.สํานักการสาธารณสุขและกองสวัสดิการปฏิ สํานักการสาธารณสุข

งานตามระเบียบกฏหมายเพื่อไมใหเกิดการทุจริต กองสวัสดิการสังคม

26.2  ฝากปลัดเทศบาลพิจารณาประสานฝายตรวจสอบภายใน ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

เขาไปตรวจสอบบัญชีกองทุนทุกสิ้นปหรือจางนิติบุคคลเขามา

ตรวจสอบและใหทําหนังสือเสนอนายกฯ

27 กิจกรรมสวดเจริญพุทธมนต 27.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 28 ม.ีค. 61

ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง

28 สมาคมแมบานมหาดไทยเชิญรวมโครงกา 28.1 ฝากทุกสํานัก/กองขับเคลื่อนโครงการตอที่บานของตนเอ ทุกสํานัก/กอง

รวมใจลดขยะและคัดแยกขยะอินทรีย รวมถึงโรงเรียนทุกโรงใหขับเคลื่อนโครงการนี้ตอเชนเดียวกัน โรงเรียนทั้ง 5 โรง

29 การขอกูเงินจาก กสท. 29.1 ฝากผอ.สวนจําลองเรงดําเนินการ ผอ.สวนจําลอง  ศรีนามล

30 ตลาดประชารัฐ 30.1  ฝากหน.ดารุณีรายงานผลการดําเนินโครงการใหนายกทร หน.ดารุณี  สุดาอิ้ง

31 ซอมแซมน้ําพุกุดน้ํากิน 31.1  มอบสํานักการชางดําเนินการ สํานักการชาง

32 สนง.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 32.1 มอบสํานักปลัดจางเหมารถตู จํานวน 2 คันใหกับคณะแพรว สํานักปลัดเทศบาล

เชิญนายกพรอมคณะแพรวาจีจี้ไปรวม และผูติดตามและออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินงานเพื่อใชสิทธิ

รวมแถลงขาว วันที่ 4 เม.ย. 61 เบิกจายคาที่พักใหผูติดตามดวย

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

33 แถลงขาวสงกรานตจังหวัดกาฬสินธุ 33.1  มอบหน.ศศิญาเชิญหอกระจายขาวทุกหอและประสาน หน.ศศิญา  กิตติธรรม

วันที่ 9 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น. ททท. เขารวมงานดวย
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ณ หองประชุมสภาเทศบาล 33.2  มอบจาเอกภราดรรวมแถลงขาวเกี่ยวกับเรื่องการดูแล จาเอกภราดร  เนตรวงษ

ความปลอดภัยชวงเทศกาลสงกรานต
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