
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

1 ขอความรวมมือกดถูกใจและกดติดตาม 1.1  ขอความรวมมือทุกสํานัก/กองดําเนินการเรื่องนี้ ทุกสํานัก/กอง

เฟสบุค , ไลน ศูนยขอมูลขาวสาร ทม.กส.

2 การแกไขปญหาตลาดโตรุง 2.1  ตลาดลานบน

2.1.1  ทอระบายน้ําเสียหนารานเจพร - รานโฮมฮักระดับทอไ สํานักการชาง

ไดมาตรฐานมีน้ําทวมขัง รางระบายน้ําอุดตัน มอบสํานักการชาง

เขาไปสํารวจระดับและความลาดชันของน้ํา

2.1.2  รางระบายน้ําฝนหนารานเจพรและหนารานโฟกัสน้ําปนรั่ว สํานักการชาง

มอบสํานักการชางเขาไปสํารวจและซอมแซมตามความเหมาะสม

2.1.3  หองน้ําลานบนเปดใหบริการชาและไมสะอาด มอบสําน สํานักการคลัง

การคลังดูแลเรื่องสัญญาวาจะมีใครรับประมูลหรือไมและมอบ สํานักการสาธารณสุข

สํานักการสาธารณสุขเขาไปกํากับคนทําความสะอาดดวย

2.1.4  พื้นหลังรานแดงบะหมี่ทรุดตัว มอบสํานักการชางเขาไป สํานักการชาง

แกไข

2.1.5 ยุงและแมลงสาบมีจํานวนมาก มอบสํานักการสาธารณส สํานักการสาธารณสุข

เขาไปแกไข

2.1.6  รานอาหารบางรานไมมีปลองระบายควันหรือไมสามาร ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

ใชงานได มอบผอ.สวนสมชายเขาไปดูแล

2.2  ตลาดลานลาง

2.2.1  เครื่องไลนกไมทํางาน  มอบสํานักการชางเขาไปสํารวจ สํานักการชาง

และดําเนินการแกไข

2.2.2  รางระบายน้ําเสียที่สรางใหมไมสามารถระบายได สํานักการชาง

มอบสํานักการชางเขาไปแกไข

2.2.3  รางระบายน้ําฝนอุดตัน  มอบสํานักการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข

เขาไปสํารวจและแกไข

2.2.4  หองน้ําลานลางสกปรกและเปดใหบริการชามอบสํานัก สํานักการสาธารณสุข

การคลังและสํานักการสาธารณสุขดําเนินการ

2.2.5  พัดลมลานลางทั้งหมดชํารุด มอบสํานักการชางเขาไป สํานักการชาง

สํารวจสัญญาณไฟ

2.2.6  หองประชาสัมพันธเครื่องเสียงชํารุด มอบหน.ศศิญา หน.ศศิญา  กิตติธรรม

ประสานหอกระจายขาวเขาไปตรวจสอบและใหแมคาผูทําหนาที่

ประกาศขาวเขาอบรมเปนสมาชิกหอกระจายขาวดวย

2.2.7  บันไดทางขึ้นลานบน - ลานลางมีรอยรั่วขนาดใหญ สํานักการชาง

มอบสํานักการชางเขาไปสํารวจและแกไข

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 8/2561

วันอังคาร  ที่  22  พฤษภาคม  2561  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

2.2.8  ลานจอดรถตลาดโตรุงพอคาแมคาจอดรถไมเปนระเบีย ฝายรักษาความสงบ

มอบฝายรักษาความสงบไปทําความเขาใจกับพอคาแมคาในเรื่อ สํานักปลัดเทศบาล

เพื่อเหลือพื้นที่ลานจอดรถไวบริการประชาชน

2.2.9  การรณรงคใหพอคาแมคารวมกันทําความสะอาดทั้งภายใน สํานักการสาธารณสุข

และภายนอกราน มอบสํานักการสาธารณสุขดําเนินการเรื่องนี้

2.2.10  รานใดที่ไมจําหนายสินคา มอบสํานักการคลังยึดล็อค สํานักการคลัง

2.2.11 ทางเขาหองน้ํามีแมคานํารถเข็นมาจอดขวางมอบสํานั สํานักการสาธารณสุข

การสาธารณสุขดูแล

2.2.12  ตลอดแนวรานหมูสะเตะและรานไกทอดมีชองวางระหวา สํานักการสาธารณสุข

หลังคากับกันสาด มอบสํานักการสาธารณสุขเขาไปดูหากทําได

ใหจัดทํากันสาดใหเขา

2.3  การถอดสัญญาตลาดโตรุง  ใหสํานักการคลังพิจารณา สํานักการคลัง

จัดทําคูมือสัญญาตลาดโตรุงและจัดทําระบบสารสนเทศในการ จาเอกภราดร  เนตรวงษ

เก็บขอมูลหากผูใดฝาฝนไมทําตามสัญญามอบจาเอกภราดรเขา

ไปไกลเกลี่ย

3 กําจัดแมลงวันวัดประชานิยม 3.1  ฝากผอ.สวนจีรนันทดูแลเรื่องการกําจัดแมลงวันใหวัดดวยผอ.สวนจีรนันท  ธารไชย

4 งานบุญคุมชุมชนหาดลําดวน 4.1  มอบรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ รองศิรินันท  หลอตระกูล

วันที่ 25 พ.ค. 61

5 การจัดงานบุญซําฮะ วันที่ 30 พ.ค. 61 5.1 มอบสํานักการชางเขาไปสํารวจและเทคอนกรีตบริเวณทาง สํานักการชาง

ณ บริเวณศาลเจาพอโสมพะมิตร ขึ้น - ลง ลานหนาศาลเจาพอโสมพะมิตรและจัดระเบียบสายไฟ

หนารานกวยเตี๋ยวดวย

5.2  มอบสํานักการสาธารณสุขเขาไปทําความสะอาดและตัดหญา สํานักการสาธารณสุข

5.3  ใหฝายปองกันดูแลรดน้ําตนไมหนาอาคารสํานักงาน ฝายปองกัน

ปองกันดวย  สํานักปลัดเทศบาล

6 การจําหนายแผนทองเพื่อสมทบทุน 6.1  ฝากรองประเสริฐกํากับดูแลเรื่องนี้ รองประเสริฐ  ออประเสริฐ

กอสรางองคพระประธานแกงดอนกลางฯ

7 การกอสรางศาลาเอนกประสงค 7.1 ฝากหน.เพ็ญประภากํากับดูแลและเขาไปตรวจสอบ หน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

วัดปาทุงศรีเมือง การทํางานของเจาหนาที่

8 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 8.1  เรื่องกระทูถามมอบทุกฝายที่เกี่ยวของเตรียมคําตอบให ทุกสํานัก/กอง

สมัยที่ 2 ป 61 เรียบรอย

9 กิจกรรมปลูกตนไมและกิจกรรมเดิน - วิ่ง9.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันที่ 24 พ.ค. 619.2  มอบสํานักการชางจัดเตรียมหลุมปลูก , เวทีและเตนท สํานักการชาง

ณ บริเวณพุทธมณฑลแกงดอนกลาง

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

3

2



10 วัดใตโพธิ์ค้ํา 10.1  มอบสํานักปลัดออกระเบียบการใชอาคารสถานที่ สํานักปลัดเทศบาล

รร.ผูสูงอายุโดยจัดใหมีคาธรรมเนียมตามความเหมาะสมและใหใช

เพื่อการอบรมและสัมมนาเทานั้น

10.2  หองประชุมอาคารวัดใตบริเวณใตตนกามปูมอบสํานักการช สํานักการชาง

เขาไปซอมแซมดวยเพราะทางชุมชนจะสรางเปนศาลาชุมชน

เพื่อใชเก็บของและที่ทําการชุมชน

10.3  มอบสํานักการชางเขาไปแกไขทอระบายน้ําขังบริเวณ สํานักการชาง

ลานคอนกรีต

11 งานกีฬาผูสูงอายุ 11.1  ฝากผอ.สวนจีรนันทประสานกับผูสูงอายุและรวมกัน ผอ.สวนจีรนันท  ธารไชย

คัดเลือกประเภทกีฬาและสถานที่แขงขันใหเหมาะสม

12 การรวมโครงการจําหนายไฟฟาลงใตดิน 12.1  มอบสํานักการชางรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของและรายง สํานักการชาง

ให สนง.ไฟฟาทราบโดยดวน

13 แกไขปญหาน้ําเนาเหม็นบริเวณสวน 13.1  ฝากผอ.สวนจีรนันทติดตามการดําเนินการเรื่องนี้ ผอ.สวนจีรนันท  ธารไชย

สาธารณะกุดน้ํากิน

14 เชิญรวมใหความเห็นเรื่องการจัดดารบริการ14.1  มอบผอ.วรวิทยหรือหน.พัฒนพงษเขารวมงานแทนนาย ผอ.วรวิทย ภูอวด

สุขภาพที่เหมาะสมสําหรับคนไรบาน หน.พัฒนพงษ  พัฒนลักษณ

วันที่ 5 มิ.ย. 61 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน

15 เชิญเปนคณะกรรมการตรวจโรงแรม 15.1  มอบหน.ธนัญชัยเขารวม หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

วันที่ 23 พ.ค. 61

16 เชิญประชุมเรื่องแผนการบริหารจัดการระบ16.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดทําหนังสือขออนุญาตเดินทา สํานักปลัดเทศบาล

บําบัดน้ําเสีย  วันที่ 7 ม.ิย. 61 ไปราชการใหนายก

ณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ

17 เชิญรวมทําบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา 17.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 29 พ.ค. 61 ณ วัดประชานิยม

18 เชิญอบรมผูบริหารจัดการตลาดประชารัฐ18.1  มอบหน.ดารุณีเขารวมอบรม หน.ดารุณี  สุดาอิ้ง

วันที่ 24 พ.ค. 61 ณ หองประชุม

80 พรรษา

19 อบต.กมลาไสยขออนุเคราะหศึกษาดูงาน19.1  มอบสํานักการสาธารณสุขเตรียมการนําเสนอ สํานักการสาธารณสุข

โรงเรียนผูสูงอายุ วันที่ 24 พ.ค. 61

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

20 การสงโครงการกาฬสินธุแฮปปเนสโมเดล20.1  มอบผอ.วรวิทยเสนอโครงการและสงใหกองวิชาการจัดท ผอ.วรวิทย  ภูอวด

เพื่อบรรจุในแผนป 62 - 64 แผนเพื่อขอรับงบประมาณและสงใหจังหวัดทราบโดยดวน กองวิชาการ

4



21 เชิญรวมเปดงานวันครอบครัว 21.1  มอบรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายก รองศิรินันท  หลอตระกูล

วันที่ 25 พ.ค. 61 

22 ขอความรวมมือโครงการหมอชวนวิ่ง 22.1  มอบสํานักปลัดพิจารณาดําเนินการตามหนังสือนี้ สํานักปลัดเทศบาล

23 รองทุกขกรณีขอใหตัดตนไมบริเวณถนน 23.1  มอบฝายนิติการรางหนังสือใหสํานักการชางตอบผูรองว ฝายนิติการ

ขางบิ๊กซี ไมสามารถดําเนินการไดเพราะอาจเกิดปญหาตามมาและใหเขา สํานักการชาง

ไปดําเนินการเอง

24 ขอถนนลูกรังและติดตั้งไฟสองสวาง 24.1  มอบสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการชาง

ชุมชนกุดยางสามัคคี

25 ขอใหแกไขปญหาทอระบายน้ําขังทายซอ25.1  ฝากสํานักการสาธารณสุขเขาไปตรวจสอบแกไข สํานักการสาธารณสุข

ชุมชนดอนสวรรค รายนางจีรนันท พราวสี และรายงานผลการดําเนินงานใหนายกทราบ

26 การกระทําที่ไมเหมาะสมตามสถานที่สําคัญ26.1 ฝากทุกสํานัก/กองชวยตรวจสอบดูแลสถานที่ของราชการดว ทุกสํานัก/กอง

27 Smart City 27.1  ฝากจาเอกภราดรพิจารณาเสนอโครงการจัดตั้งศูนยอํานวยความ จาเอกภราดร  เนตรวงษ

ปลอดภัยพรอมติดตั้งกลอง CCTV และให จนท.เทศกิจมี GPS ติดตามตั สํานักการชาง

เพื่อพรอมใหบริการเหตุฉุกเฉินและใหสํานักการชางไปสํารวจเสาไฟฟา

วามีกี่จุด ใชงานไดหรือไม หากใชงานไมไดใหแจงศูนยนี้เขาไปแกไข
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