
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 การตรวจสารเสพติดในหนวยงาน 1.1  มอบกองสวัสดิการจัดซื้ออุปกรณในการตรวจใหมี กองสวัสดิการสังคม

ตามยุทธการฟาแดดสงยาง ประสิทธิภาพและเตรียมพรอมในการตรวจพนักงานในสังกัด

และโรงเรียนในสังกัดทุกเดือนหรือ 2 เดือนตอครั้ง

2 โครงการปลูกตนไม 2.1  มอบทุกสํานัก/กองเตรียมพรอมในการปลูกตนไม ทุกสํานัก/กอง

ในสถานที่ราชการของเรา  วันที่ 28 ก.ค. 61 สํานักการชาง

และมอบสํานักการชางเตรียมโครงการปลูกตนไมบริเวณ

ทางเขาแขวงการทาง , ถนนขางวิทยาลัยสารพัดชาง

และถนนทางเขาเมืองตั้งแตสํานักงานไฟฟามาถึงสะพานวัดใต

3 การจัดการขยะอินทรีย 3.1  มอบสํานักการสาธารณสุขดําเนินโครงการนี้กับชุมชน สํานักการสาธารณสุข

ทั้ง 36 ชุมชน

3.2  มอบทุกสํานัก/กองจัดการขยะอินทรียในบานของตนเองด ทุกสํานัก/กอง

4 การแกไขปญหาน้ําทวมขังเวลาฝนตก 4.1  มอบหน.พงษธร จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในการออก หน.พงษธร  โพธิแทน

ในเขตเทศบาล ปฏิบัติหนาที่

5 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา 5.1  มอบหน.พงษธรประสานกับ สนง.ปภ. เพื่อกําหนดวัน หน.พงษธร  โพธิแทน

บริเวณถนนชัยสุนทร เวลา ในการดําเนินโครงการนี้

6 จัดทําปายรณรงคตอตานยาเสพติด 6.1  มอบหน.ศศิญาจัดทําปายรณรงคตอตานยาเสพติดเพื่อ หน.ศศิญา กิตติธรรม

ประชาสัมพันธโครงการตามยุทธการฟาแดดสงยาง

7 การรวมโครงการนําระบบจําหนายไฟฟา 7.1  มอบสํานักการชางทําหนังสือประสานความคืบหนา สํานักการชาง

ลงใตดิน กับโยธาจังหวัดเพื่อจะไดไมสูญเสียงบประมาณ

8 กําจัดแมลงวันวัดประชานิยม 3.1  ฝากผอ.สวนสมชายดูแลเรื่องการกําจัดแมลงวันใหวัดด ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

9 สื่อโซเชียล 9.1  หากมีเรื่องรองเรียนหรือปญหาตางๆทางสื่อโซเชียล ทุกสํานัก/กอง

ฝากทุกสํานัก/กองเรงดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผล

ใหนายกทราบดวย

11 เชิญรวมบริจาคมือถือเกาตามโครงการ 11.1  ขอเชิญชวนทุกสํานัก/กองรวมบริจาค ทุกสํานัก/กอง

"มือถือเกาไป  ชีวิตใหมมา"

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 10/2561

วันอังคาร  ที่  19  มิถุนายน  2561  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

12 เชิญประชุมเตรียมการจัดงานชุมชนเมืองเก12.1 มอบรองนพสิทธิ์และหน.ดารุณีเขารวมประชุมแทนนายกรองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

และเทศกาลอาหารของ ททท. หน.ดารุณี  สุดาอิ้ง

วันเสารที่ 23 ม.ิย. 61 12.2  มอบผอ.สวนสมชายดูแลเรื่องความสะอาดดวย ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

13 แกไขปญหาฝาทอระบายน้ําบริเวณ 13.1  มอบสํานักการสาธารณสุขดําเนินการแกไข สํานักการสาธารณสุข

วงเวียนไดโนเสารวัดสวางคงคา

14 อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 14.1  มอบสํานักการศึกษารวบรวมภาพถายบัตรประชาชนของ สํานักการศึกษา

นักเรียนในสังกัดเพื่อสมัครเขารวมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก

15 การเตรียมความพรอมในการปองกันและ 15.1  ฝากหน.พงษธร กํากับดูแลรวมกับหน.กฤษณะในการ หน.พงษธร  โพธิแทน

แกไขปญหาอุทกภัยน้ําทวมฉับพลัน ป 61 ดําเนินการ หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

16 โครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง 16.1  ฝากหน.พัชรินทรรวบรวมรายงานโครงการนี้เปนเอกสาร หน.พัชรินทร ถิตยกุล

เพื่องายตอการคนหาและตรวจสอบ

17 การเก็บหนังสือราชการ 17.1  ฝากทุกสํานัก/กองเก็บหนังสือราชการแยกเรื่องที่สําค ทุกสํานัก/กอง

ใหเรียบรอยเพื่องายตอการคนหาและตรวจสอบ

18 การจําหนายแผนทองเพื่อสมทบทุน 18.1  ฝากรองประเสริฐกํากับดูแลเรื่องนี้และฝากทุกสํานัก/กอรองประเสริฐ  ออประเสริฐ

กอสรางองคพระประธานแกงดอนกลางฯ ชวยกันรวมทําบุญดวย ทุกสํานัก/กอง

19 โรงเรียนผูสูงอายุ 19.1  มอบสํานักการชางประสานผูรับเหมาเขามาซอมแซม สํานักการชาง

หองน้ําผูพิการและสวนอื่นที่ชํารุดกอนจะหมดสัญญา

19.2  ฝากผอ.สวนจีรนันทดูแลเรื่องการออกกฏระเบียบใน ผอ.สวนจีรนันท  ธารไชย

การใชอาคารและแจงใหผูดูแลรับทราบดวย

19.3  มอบหน.ศศิญาจัดทําสื่อประชาสัมพันธศูนยพัฒนา หน.ศศิญา  กิตติธรรม

คุณภาพผูสูงอายุใหประชาชนไดรับทราบ

20 โรงเรียนผูสูงอายุเชิญรวมเปนวิทยากร 20.1  มอบผอ.สวนสมชายรวมบรรยายกับนายกฯ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

บรรยายเรื่องขยะ

21 ขอเสนอแนะของผูตรวจราชการเขต 12 21.1  ฝากหน.ศศิญาจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อรณรงคแล หน.ศศิญา  กิตติธรรม

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

22 ขอความรวมมือภาคเอกชนและมูลนิธิ 22.1  มอบผอ.สวนสมชายดําเนินการตามหนังสือนี้ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

สนับสนุนที่พักพิงสุนัขและแมว

23 กองทุนแมของแผนดิน 23.1  ฝากผอ.วรวิทยจัดประชุมหารือเพื่อดําเนินการตาม ผอ.วรวิทย  ภูอวด
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โครงการนี้

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

24 การประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจางแล 24.1  หากมีการจัดซื้อจัดจางฝากทุกสํานัก/กองประชาสัมพันธ ทุกสํานัก/กอง

สัญญาที่ไดรับการอนุมัติ ใหประชาชนไดรับทราบตาม พรบ.ขอมูลขาวสารดวย

25 แนวทางการประเมินผูบริหารทองถิ่น 25.1  ฝากจ.ส.อ.สมชายดูแลและออกคําสั่งแตงตั้งคณะทํางจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท

ดานตางๆใหรับผิดชอบงานตามหนังสือนี้

26 การเตรียมความพรอมรับการประเมิน 26.1  มอบทุกสํานัก/กองปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปเพิ่มเติม ทุกสํานัก/กอง

รางวัลในชวงเดือน ก.ค. - ส.ค. 61 (ฉบับที่ 3) เพื่อบรรจุเขาในเทศบัญญัติป 62

26.2  ฝากจ.ส.อ.สมชายและหน.ธนัญชัยออกคําสั่งแตงตั้ง จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท

คณะทํางานและประสานทุกสํานัก/กอง/โรงเรียนเตรียมควา หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

พรอมรับการประเมินและรวมจัดนิทรรศการในการประเมิน

รางวัลธรรมาภิบาล ,รางวัลพระปกเกลา ,รางวัลสิ่งแวดลอมยั่งยืน

26.3  การประเมิน LPA มอบทุกสํานัก/กองเตรียมพรอมรับ ทุกสํานัก/กอง

การประเมิน

26.4  โครงการตําบลเขมแข็งไรความรุนแรงมอบคุณอภิญญ คุณอภิญญา  ฆารไชย

ประสานอัยการในการดําเนินโครงการนี้

28 กิจกรรมถนนสายบุญ  วันที่ 20 ม.ิย. 61 28.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

 เวลา 06.30 น.  ณ บริเวณถนนภิรมย

29 กิจกรรมกาแฟยามเย็น 29.1  มอบปลัดฉลองเขารวมกิจกรรมแทนนายกฯ ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

วันที่ 20 ม.ิย. 61 เวลา 18.00 น.

ณ สวนดอนธรรม

30 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 30.1  มอบเลขาอดิศักดิ์เขารวมประชุมแทนนายกฯ เลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

แบบบูรณาการ (กบจ.)  วันที่ 21 ม.ิย. 61

ณ  หองประชุมฟาแดดสงยาง 

31 ขอความอนุเคราะหนําคณะนักบริหารระดับส31.1  ฝากรองศิรินันทรวมกลาวตอนรับ รองศิรินันท  หลอตระกูล

จากวัดไรขิงศึกษาดูงานเรื่องขยะ 31.2  ฝากผอ.สวนสมชายเตรียมการนําเสนอ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

วันที่ 24 ม.ิย. 61 เวลา 16.30 น.

32 เชิญประชุมศูนยพัฒนาครอบครัว 32.1  มอบรองศิรินันทเขารวมประชุมแทนนายกฯ รองศิรินันท  หลอตระกูล

วันที่ 22 มิ.ย. 61 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

33 เชิญรวมบริจาคเงินไถชีวิตโคกระบือ 33.1  มอบปลัดฉลองพิจารณาเรื่องนี้ ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

34 โครงการอัยการจังหวัดยุติความรุนแรง 34.1  มอบคุณอภิญญาเขารวมงานแทนนายกฯ คุณอภิญญา  ฆารไชย

วันที่ 25 - 27 ม.ิย. 61 

ณ โรงแรมเซนทารา ศูนยราชการ กรุงเทพฯ
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

35 เชิญรวมเปนเกียรติเปดอบรมโครงการตํารวจ35.1  มอบปลัดฉลองรวมพิธีเปดแทนนายกฯ ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

ประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน)

วันที่ 21 ม.ิย. 61 เวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมริมปาว

36 กิจกรรมสวดเจริญพุทธมนต 36.1  เชิญทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรมและปฏิบัติหนาที่ ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 28 ม.ิย. 61 เวลา 16.00 น. ตามที่ไดรับมอบหมาย

ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง

37 ขอความอนุเคราะหติดตั้งเสาไฟฟาถนน 37.1  มอบสํานักการชางพิจารณาดําเนินการ สํานักการชาง

หลังตลาดเกษตร

38 การตรวจราชการของผูตรวจราชการ เขต 1238.1  มอบปลัดฉลองเขารวมงานแทนนายกฯ  ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

วันที่ 27 ม.ิย. 61 เวลา 09.00 น. การแตงกายชุดปฏิบัติราชการ

39 การสงมอบเขื่อนปองกันตลิ่งพังลําน้ําปาว 39.1  มอบสํานักการชางศึกษาออกแบบเพิ่มเติมแนวปองกั สํานักการชาง

ตลิ่งพังทั้ง 2 ฝงเพื่อติดตั้งไฟฟาแสงสวางและเกาอี้ใหกับ

ประชาชน

40 ขอมูลถนนชํารุด 40.1  ฝากผอ.สวนสมชายกําชับ จนท.กวาดถนนหากพบจุด ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

ถนนชํารุดในเขตที่ตนเองรับผิดชอบใหแจงหัวหนางานและ

สงเรื่องใหผูที่เกี่ยวของเขาไปแกไขโดยดวน

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ
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