
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 การเตรียมความพรอมรับการประเมินรางว1.1  ฝากผอ.สวนจีรนันทดูแลเรื่องการใชหองประชุมศูนยพัฒน ผอ.สวนจีรนันท  ธารไชย

ธรรมาภิบาล ป 61 ของโรงเรียนผูสูงอายุ คุณภาพผูสูงอายุ อาคาร สถานที่ อุปกรณและกิจกรรมการเรียน

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ การสอนในโรงเรียนเพื่อเตรียมพรอมรับการประเมิน

1.2 นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมฝากผอ.สวนสมชายดูแลโดยเขาไ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

พูดเรื่องขยะใหผูสูงอายุฟงเพื่อสรางเครือขายและใหทางโรงเรียน

ตอยอดกิจกรรมและคัดเลือกคนที่สามารถนําเสนอได

1.3 นวัตกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมมอบสํานักการศึกษา สํานักการศึกษา

ประสานกับรร.ผูสูงอายุใหไปขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 โรง

1.4  นวัตกรรมดานความรุนแรงและครอบครัวอบอุนมอบ กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการประสานรร.ผูสูงอายุและศูนยพัฒนาครอบครัว

ทั้ง 18 ศูนยเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม

1.5  ใหผูมีสวนเกี่ยวของเปด youtube ศึกษากิจกรรมของ กองวิชาการ

รร.ผูสูงอายุ ทต.เขาพระนอนเพื่อเปนแนวทางในการ กองสวัสดิการสังคม

ดําเนินงานและคิดคนกิจกรรมใหมีความแตกตางและนวัตกร สํานักการศึกษา

ทุกดานจะตองมีโครงการ  การปฏิบัติงาน  ภาพถายกิจกรรม

เริ่มตั้งแตอาทิตยหนาเปนตนไป

2 อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 2.1  มอบสํานักการศึกษารวบรวมภาพถายบัตรประชาชนของ สํานักการศึกษา

นักเรียนในสังกัดเพื่อสมัครเขารวมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก

3 เชิญรวมกิจกรรมทําความสะอาดและปรับปรุ3.1  มอบรองนพสิทธิ์, รองศิรินันทและปลัดเทศบาล รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

ภูมิทัศนหนาศูนยราชการ  วันที่ 6 มิ.ย. 61 เขารวมกิจกรรม รองศิรินันท  หลอตระกูล

เวลา 15.00 น. ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

4 โครงการปลูกตนไม 4.1  มอบสํานักการชางพิจารณายุบรวมโครงการที่เกี่ยวกับการ สํานักการชาง

ปลูกตนไมทั้งหมดไปดําเนินการที่ถนนผังเมืองจะใชตนไมกี่ตน  

หลุมปลูกกี่หลุม  งบประมาณเทาไหรและจัดสรรใหมี 

ผูรับผิดชอบทุกสํานัก/กอง 

5 การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเสนอและ5.1  ฝากหน.พงษธรศึกษาเรื่องนี้และรายงานใหนายกทราบ หน.พงษธร  โพธิแทน

แตงตั้งกรรมการผูบริหารและขาราชการการเมือง

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 9/2561

วันอังคาร  ที่  5  มิถุนายน  2561  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

6 เชิญรวมเปนเกียรติในการอบรมสัมนาเพิ่ม6.1  มอบปลัดเทศบาลเขารวมสัมมนา ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

ศักยภาพครูตํารวจ วันที่ 11 ม.ิย. 61

ณ  โรงแรมริมปาว

7 ขอโอนงบประมาณรายจาย ป 61 7.1  ฝากผูรับผิดชอบไปศึกษาเรื่องนี้และดําเนินการใหถูก กองวิชาการ

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ตองตามระเบียบ

8 งานมหกรรมการศึกษาทองถิ่นระดับภาค 8.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมกิจกรรม รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่ 26 - 28 ม.ิย. 61 ณ สวนสาธารณ 8.2  มอบสํานักการศึกษาพิจารณาตั้งงบประมาณรองรับไว สํานักการศึกษา

อางเก็บน้ําหนองตาหมู เพื่อเปนเจาภาพการจัดงานในปหนา

9 ขอความรวมมือถายทําวีดิโอเพื่อรับทุนยังชีพ9.1  มอบกองสวัสดิการดูแลเรื่องนี้หากใชงบประมาณใหเสนอ กองสวัสดิการสังคม

จาก บ.เทพผดุงพรมะพราว มาที่นายกและรายงานใหนายกทราบดวย

10 ปปส. รณรงคการปองกันยาเสพติดในการ 10.1  มอบหน.ณัฐภาสสงเสริมชุมชุนในพื้นที่รับผิดชอบ หน.ณัฐภาส  การรินทร

สนับสนุนกองทุนแมของแผนดิน ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยกระบวนการ

แมของแผนดินและคัดเลือก 1 ชุมชนเพื่อยกระดับตามโครงการนี้

11 ขอเชิญประชุมการจัดงาน 225 ป กาฬสิน11.1  มอบหน.กันติพงษเขารวมประชุมแทนนายก หน.กันติพงษ  เบาจังหาร

วันที่ 6 ม.ิย. 61 เวลา 09.30

ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง

12 ขอนําคณะเขาเยี่ยมศูนยบริการทางกฏหมาย12.1  มอบรองศิรินันทรวมตอนรับ รองศิรินันท  หลอตระกูล

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ  วันที่ 21 มิ.ย. 61

13 ชุมชนกุดยางสามัคคีขออนุเคราะหราง 13.1  ฝากสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการชาง

ระบายน้ํา คสล. ขางซอยศูนยเด็กเล็กกุดยาง

14 การตรวจสารเสพติดในหนวยงาน 14.1  มอบกองสวัสดิการจัดซื้ออุปกรณในการตรวจใหมี กองสวัสดิการสังคม

ตามยุทธการฟาแดดสงยาง ประสิทธิภาพและเตรียมพรอมในการตรวจทุกเดือน

14.2  มอบสํานักปลัดคัดลอกคําสั่งตามโครงการนี้และทําหนังสื สํานักปลัดเทศบาล

แจงทุกสํานัก/กองใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด  ดังนี้

1. ใหสอดสอง  ติดตามและกํากับดูแล

2. กําหนดหวงเวลาในการตรวจปสสาวะพนักงานทุกคน

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

3. กรณีพบเจาหนาที่ทุจริตหรือผูใดมีสวนเกี่ยวของหรือพบสาร

เสพติดในปสสาวะหรือมีสารเสพติดในครอบครองใหพิจารณา

ตามมาตรการตอไป

2



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

15 เชิญประชุมแผนบริหารจัดการน้ําเสีย 15.1  มอบหน.ธนัญชัย เขารวมประชุม หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

วันที่ 7 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค

16 แนวทางการบูชาแผนทองและจัดหาทุน 16.1  มอบรองประเสริฐกํากับดูแลเรื่องนี้ รองประเสริฐ  ออประเสริฐ

16.2  มอบสํานักการศึกษาจัดตารางออกรับบริจาค สํานักการศึกษา

16.3  มอบกองวิชาการประชาสัมพันธเสียงตามสาย กองวิชาการ

17 งบประมาณแกปญหาน้ําทวมในเขตเศรษฐกิจ17.1  มอบหน.เพ็ญประภาทําหนังสือแจงยืนยันความพรอมหน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

ของเทศบาล ในการสงพื้นที่ใหกรมโยธาฯ และในสวนที่เปนความดูแลของ

สวนราชการอื่นฝากใหหน.เพ็ญประภาทําหนังสือขออนุญาต

จากแขวงการทางและสงใหกรมโยธาฯดําเนินการตอไป

18 ที่ดินที่เราซื้อบริเวณขางชุมชนทุงสระ 18.1  มอบหน.เพ็ญประภาวางแผนขุดแลวเอาดินที่ขุดไปไว หน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

แกงดอนกลาง

19 การจัดทําบัญชีความตองการของชุมชน 19.1  มอบกองสวัสดิการเพิ่มความตองการที่ปรากฏในแผน กองสวัสดิการสังคม

ชุมชนรายงานใหอําเภอทราบและรวบรวมนําเสนอนายกดวย

20 การจัดทําแผนที่แนวเขตปกครองของ อปท20.1  มอบผอ.สวนนันทนาดูแลเรื่องนี้ ผอ.สวนนันทนา  สุเพ็งคําภา

เพื่อเตรียมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสราง

21 แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการระบบจรา 21.1  หากมีการจัดประชุมเรื่องนี้มอบจาเอกภราดร จาเอกภราดร  เนตรวงษ

ทางบก เขารวมประชุมแทนนายก

22 การขีดสีตีเสน / ติดตั้งเสาลมลุก 22.1  มอบจาเอกภราดรดําเนินโครงการขีดสีตีเสนใหเรียบร จาเอกภราดร  เนตรวงษ

และโครงการติดตั้งเสาลมลุกมอบจาเอกภราดรประสานกับ

หน.พงษธรดําเนินโครงการนี้ตอไป

23 การปรับพื้นโรงยิมโรงเรียนเทศบาล 4 23.1  มอบผอ.มานิตพิจารณาตั้งงบประมาณดําเนินการตอ ผอ.มานิต  เหลื่อมกุมมาร

24 ขอเสนอแนะเพื่อปองกันการทุจริตโครงกา24.1  มอบรองประเสริฐศึกษาเรื่องนี้ รองประเสริฐ  ออประเสริฐ

อาหารเสริมนมโรงเรียน

25 การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ25.1  ฝากกองสวัสดิการพิจารณาวาจะจัดกิจกรรมอะไร กองสวัสดิการสังคม

พระเจาอยูหัว ร.10 และใหชุมชนเขารวมกิจกรรมดวย

25.2  ขอเชิญชวนทุกสํานัก/กองรวมกันใสเสื้อโทนสีเหลือง ทุกสํานัก/กอง

ตลอดเดือนกรกฎาคม

4
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

26 สถานีโทรทัศนชอง 9 จะมาโปรโมท จ.กส26.1  มอบรองนพสิทธิ์ รองศิรินันทและขอเชิญชวนคณะผูบริห   รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

ในฐานะเมืองรองเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวคณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 , 2 , 4 เขารวมกิจกร รองศิรินันท  หลอตระกูล

วันที่ 15 - 16 ม.ิย. 61 26.2  การแตงกายชุดพื้นเมืองภูไท โรงเรียนเทศบาล 1 , 2 , 4

27 โครงการปนจักรยานในเขตรอยแกนสารสินธุ27.1  มอบจาเอกภราดรจัดรถดูแลความปลอดภัยทั้ง จาเอกภราดร  เนตรวงษ

เพื่อหาเงินสมทบทุนสรางพระพุทธรูป หนาและหลังขบวน

พุทธมณฑลแกงดอนกลาง 27.2  มอบกองวิชาการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธในการ กองวิชาการ

ขอรับบริจาคและจัดรถประชาสัมพันธทั้งหนาและหลังขบวน

27.3  มอบสํานักการคลังจัดเจาหนาที่รอรับเงินบริจาค สํานักการคลัง

27.4  มอบสํานักปลัดเปนเจาภาพและวางแผนเตรียมการจัดงา สํานักปลัดเทศบาล

ทั้งหมดเพื่อระดมทุนหาเงินสวนรายละเอียด วันเวลาจะแจง

ใหทราบอีกครั้ง

28 การจัดระเบียบสายไฟหนารานกวยเตี๋ยว 28.1  มอบหน.กฤษณะดูแลเรื่องนี้ หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

บริเวณศาลเจาพอโสมพะมิตร

29 ตนขอยหนาศาลเจาพอโสมพะมิตร 29.1 ฝากหน.วันชัยเขาไปดูแลและฟนฟูใหมีสภาพที่อุดมสมบูร หน.วันชัย  จันทรสวาง

30 ไดโนเสารไมไผ 30.1  มอบเลขาอดิศักดิ์จัดเจาหนาที่เขาไปพนสีใหมใหสวยงามเลขาฯอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย
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