
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

1 ขอทักทวงของ สตง. 1.1  ใหทุกสํานัก/กองเก็บรวบรวมเอกสารที่ สตง. ทักทวงไว ทุกสํานัก/กอง

สารบรรณกลางของตนเองเพื่อเตรียมชี้แจงหากมีการทักทวงอีก

ในปถัดไป

1.2  ฝากสํานักการสาธารณสุขกําชับเจาหนาที่เบิกจาย สํานักการสาธารณสุข

งบประมาณในการไปทัศนศึกษาดูงานใหถูกตองตามระเบียบฯ

2 การตรวจสารเสพติด 2.1  มอบหน.พงษธรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสารเสพติด หน.พงษธร  โพธิแทน

ของเทศบาลฯ และเตรียมความพรอมในการออกตรวจ

ทุกสํานัก/กองตอไป

3 โครงการปลูกตนไมเนื่องในเทศกาล 3.1  มอบสํานักการชางจัดเตรียมหลุมปลูก , เวทีและเตนท สํานักการชาง

วันวิสาขบูชา ป 61 วันที่ 29 พ.ค. 61 3.2  มอบสํานักปลัดดูแลเรื่องการปฏิคมและจัดทําปายไวนิล สํานักปลัดเทศบาล

เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะ 3.3  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

แกงดอนกลาง

4 กิจกรรมเดิน - วิ่ง ในสัปดาหวันวิสาขบูชา 4.1  มอบสํานักการศึกษาประสานกับสํานักพระพุทธฯในกา สํานักการศึกษา

วันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 15.00 น. จัดกิจกรรม

ณ บริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง 4.2  เชิญชวนทุกสํานัก/กองซื้อเสื้อเดิน - วิ่ง ตัวละ 200 บ ทุกสํานัก/กอง

เพื่อรวมทําบุญและใสเขารวมกิจกรรม

5 การกอสรางศาลาเอนกประสงค 5.1  มอบผอ.สํานักการชางแตงตั้งเจาหนาที่เขาไปดูแล ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

วัดปาทุงศรีเมือง ทุกสัปดาหและรายงานผลการดําเนินงานใหนายกฯทราบ

6 แบรนดเนอรทางเขาเมืองกาฬสินธุ 6.1  มอบเลขาอดิศักดิ์ดําเนินการเรื่องนี้  และใหประสานกับเลขาฯอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

หน.ศศิญาในเรื่องการเบิกจาย หน.ศศิญา  กิตติธรรม

7 โครงสรางพื้นฐานในเทศบัญญัติ ป 61 7.1  ฝากทุกสํานัก/กองดําเนินการตามแผนที่ตั้งไวใหเรียบร ทุกสํานัก/กอง

8 การจําหนายแผนทองเพื่อสมทบทุน 8.1  มอบสํานักการศึกษาเตรียมแผนทองใหชุมชนจําหนาย สํานักการศึกษา

กอสรางองคพระประธานแกงดอนกลาง ชุมชนละ 500 แผน ในการประชุมชุมชนเดือนพฤษภาคม 61

8.2  ใหพนักงานเทศบาลออกจําหนายแผนทองใหแกรานคา ทุกสํานัก/กอง

ตลาดสด , ตลาดโตรุงและครอบครัวของตนเอง

8.3  ใหสถานศึกษาในสังกัดขอความรวมมือกับผูปกครอง โรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรง

8.4 ฝากกองสวัสดิการสํารวจขอมูลประชากรในเขตเทศบาล กองสวัสดิการสังคม

ใหนายกในการประชุมชุมชนและใหรองประเสริฐพิจารณา

จัดจําหนายตอไป

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 7/2561

วันอังคาร  ที่  8  พฤษภาคม  2561  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
  .............................



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

9 หองประชุมอาคารวัดใต 9.1  มอบสํานักการชางเขาไปซอมแซมดวยเพราะทางชุมชน สํานักการชาง

จะสรางเปนศาลาชุมชนเพื่อใชเก็บของและที่ทําการชุมชน

10 ฝาทอระบายน้ําถนนอนรรฆนาค 10.1  หากมีการรองเรียนใหสํานักการสาธารณสุขเขาไป สํานักการสาธารณสุข

แกไขโดยดวน

10.2  ฝากผอ.สํานักการชางประสานผูรับเหมาเขามาแกไข ผอ.สํานักการชาง

ฝาทอระบายน้ําแตกดวย

11 ตูหยอดเหรียญไฟฟาสาธารณะ 11.1  มอบฝายจัดเก็บฯประสานกับจาเอกภราดรเขาไปจัด สํานักการคลัง

ระเบียบและประสานเจาของตูเขามายายหรือเรียกเก็บภาษีตอไป จาเอกภราดร  เนตรวงษ

12 การแกไขปญหาหลังคารั่วของสํานัก 12.1  การแกไขปญหาเบื้องตนใหเอาผาไวนิลมาปูไวเพื่อกัน สํานักปลัดเทศบาล

การศึกษา ไมใหน้ําไหลเขามาไดและมอบฝายปองกัน , ฝายเทศกิจเขาไป

เก็บรังนกออกใหหมด  สวนการแกไขปญหาระยะยาว

มอบสํานักปลัดฯประสานกับสํานักการชางออกแบบและ

ดําเนินการแกไขตอไป

13 งานบุญซําฮะ ประจําป 2561 13.1  ฝากผอ.สวนสุนิสาดูแลเรื่องการจัดงานใหเรียบรอยแล ผอ.สวนสุนิสา  บุญศิลป

เพิ่มสถานที่บวงสรวงอีก 1 แหง คือ ศาลเจาพอโสมพะมิตร

14 เชิญรวมรับฟงการเสวนาเรื่องการโอน 14.1  ฝากใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขารวมรับฟง สํานักการคลัง

ทรัพยสินและการขอใชที่ดินราชพัสดุ

วันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น.

ณ หอประชุมฟาแดดสงยาง ชั้น 2

15 Smart Citi 15.1  ฝากใหทุกสํานัก/กองพิจารณาวาจะเอาเทคโนโลยีอะ ทุกสํานัก/กอง

เขามาบริการสาธารณะในงานที่ทานรับผิดชอบไดบาง

16 เชิญรวมประกวดสื่อปองกันการทุจริต 16.1  ฝากหน.ศศิญาประสานกับสภาเด็กเพื่อจัดทําคลิปวีดีโ หน.ศศิญา  กิตติธรรม

สงเขาประกวด

16.2  ฝากใหรร.เทศบาล 2 พิจารณาเรื่องนี้ดวย ผอ.สถิตพงษ  บงศรีดา

17 การขุดลอกผักตบชวา 17.1  ฝากสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการชาง

บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง

18 การรวมโครงการจําหนายไฟฟาลงใตดิน18.1  ฝากกองวิชาการเรงดําเนินการประชาคมใหแลวเสร็จ กองวิชาการ

เพื่อหาขอสรุปในเรื่องนี้

18.2  ฝากสํานักการชางประสานขอมูลเพิ่มเติมจากกรม สํานักการชาง

โยธาธิการและรวบรวมขอสรุปจากกองวิชาการและรายงาน

2



การประชุม กรอ. สงใหสนง.ไฟฟาทราบตอไป

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

19 การสงมอบเขื่อนปองกันตลิ่งพังลําน้ําปา19.1  มอบสํานักการชางศึกษาออกแบบเพิ่มเติมแนวปองกั สํานักการชาง

ตลิ่งพังทั้ง 2 ฝงเพื่อติดตั้งไฟฟาแสงสวางและเกาอี้ใหกับ

ประชาชน

19.2  ฝากสํานักการศึกษาจัดกิจกรรมแขงเรือยาวใหกับชุมชน สํานักการศึกษา

19.3  ฝากสํานักการคลังพิจารณาจัดกิจกรรมตลาดน้ํา สํานักการคลัง

เพื่อหารายไดใหกับเทศบาล

20 เชิญประชุมคณะทํางานการจัดการสิ่ง 20.1  มอบผอ.สวนสมชายเขารวมประชุมพรอมกับนายกฯ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

ปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดกาฬสินธุ

วันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น.

ณ หองประชุมทองถิ่นจังหวัด

21 เชิญประชุมการจัดงานวันวิสาขบูชา 21.1  มอบรองประเสริฐหรือหน.กันติพงษเขารวมประชุม รองประเสริฐ  ออประเสริฐ

วันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. หน.กันติพงษ  เบาจังหาร

ณ หองประชุมผาเสวย

22 การดําเนินการตามขอเสนอแนะของ สตง 22.1  มอบสํานักการศึกษาไปศึกษาเรื่องนี้ สํานักการศึกษา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยเด็กเล็ก

23 รางวัลพระปกเกลาทองคํา 23.1  ฝากกองวิชาการดูแลเรื่องนี้และสงผลงานเขาประกวด กองวิชาการ

ใหทันกําหนด

24 เชิญรวมพิธีเปดสํานักทะเบียนอําเภอเมือง 24.1  เชิญทานปลัดเขารวมงาน ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

วันที่ 15 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น.

ณ หางสรรพสินคาบิ๊กซี

25 เรงรัดดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกข 25.1  ฝากผอ.สํานักการชางติดตามการดําเนินงานในการ ผอ.สํานักการชาง

แกไขปญหาเรื่องรองเรียนฯ จะไดไมเกิดความลาชา

25.2  ฝากกองวิชาการรวบรวมเรื่องรองเรียนฯของทุกสํานัก/ก กองวิชาการ

และใหฝายนิติการเขาไปรายงานใหนายกทราบดวย

25.3  ฝากทุกสํานัก/กองดําเนินการเรื่องที่คางใหแลวเสร็จ ทุกสํานัก/กอง

และสงใหฝายนิติการรวบรวมสงใหจังหวัดตอไป

27 เพิ่มขนาดทอระบายน้ําจากชุมชนทุงสระ27.1  มอบสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการชาง

ออกจากรานกาฬสินธุโลงทอง

28 การรายงานกิจกรรมของสภาเด็กฯ 28.1 มอบทุกสํานัก/กองรายงานผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข ทุกสํานัก/กอง

กับสภาเด็กให พมจ. ทราบดวย

4
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

29 กําชับการดําเนินการทางวินัยกรณี 29.1 มอบคณะกรรมการตรวจสารเสพติด ทม.กส. ดําเนินกคณะกรรมการตรวจสารเสพติดฯ

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ตามหนังสือนี้

30 การตรวจสอบการเบิกจายเงินรายได 30.1  มอบสํานักการศึกษาไปศึกษาและดําเนินการตาม สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หนังสือเรื่องนี้

31 การประเมินหนวยกูฉีพกูภัย 31.1  ฝากหน.พงษธรดูแลเรื่องนี้ หน.พงษธร  โพธิแทน

วันที่ 17 พ.ค. 61

32 เชิญรวมประชุมและบรรยายเรื่องธุรกิจ 32.1  มอบผอ.สวนสมชายเขารวมประชุมและบรรยาย ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

สีเขียว  วันที่ 17 พ.ค. 61 แทนนายกฯ

ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช

33 เชิญรวมทําสัญญารับเงินจากกองทุน 33.1  มอบผอ.วรวิทยเขารวมงานแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

สวัสดิการสังคมจังหวัดกาฬสินธุ

วันที่ 11 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น.

34 ถนน Bicycle lane รอบแกงดอนกลาง 34.1  ฝากผอ.ภาณุเดชดูแลเรื่องนี้และประสานผูรับเหมา ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

เขามาแกไข

35 แนวทางการประเมินผูบริหารทองถิ่น 35.1  มอบกองวิชาการรับผิดชอบการประเมินผูบริหารทองถิ่น กองวิชาการ

ในสวนการประเมินตนเอง

36 ขอความรวมมือสนับสนุนการเลิกใช 36.1  ฝากทุกสํานัก/กองปฏิบัติตามดวย ทุกสํานัก/กอง

พลาสติกหุมฝาน้ําดื่ม

37 ความเดือดรอนกรณีน้ําทวมขังผิวจราจร37.1  ฝากใหฝายนิติการและสํานักการชางเขาไปชี้แจงและ ฝายนิติการ กองวิชาการ

บริเวณหลังตลาดเกษตร ซอยออนณะนัยทําความเขาใจใหกับประชาชน สํานักการชาง

38 การแกไขปญหายอดขายตลาดโตรุง 38.1  มอบหน.ดารุณีสรางความเขาใจกับพอคาแมคาและ หน.ดารุณี  สุดาอิ้ง

หาแนวทางแกไขปญหาตอไป

39 ซอมแซมหลังคาโรงเรียนเทศบาล 5 39.1  ฝากสํานักการชางประสานชางเขามาดําเนินการดวย สํานักการชาง
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