
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป 1.1 ฝากทุกสํานัก/กอง/โรงเรียนพิจารณาทบทวนแผนชุมชน ทุกสํานัก/กอง

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (พ.ศ. 2561 - 2564) หากอยากทําโครงการอะไรใหเสนอเขามาในแผนพัฒนา 4 ป โรงเรียนทั้ง 5 โรง

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

2 การรวมโครงการนําระบบจําหนายไฟฟา 2.1  ฝากใหเลขาอดิศักดิ์ติดตามผลการดําเนินงานจาก เลขาอดิศักดิ์  อนันตริยะทัรพย

ลงใตดิน โยธาจังหวัดฯถึงความคืบหนาดวย

3 การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2562 3.1  ฝากจ.ส.อ.สมชายดูแลเอกสารใหครบถวนถูกตอง จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

และเสร็จทันในเดือน ก.ค. 61

4 การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลและรางวัล 4.1 ฝากใหทุกสํานัก/กอง/โรงเรียนเตรียมความพรอม ทุกสํานัก/กอง

พระปกเกลาประจําป 2561 รับการประเมินและรวมจัดนิทรรศการ โรงเรียนทั้ง 5 โรง

5 การประเมิน LPA 5.1 ฝากทุกสํานัก/กองเตรียมพรอมรับการประเมิน ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 6 ก.ค. 61 ณ หองประชุมสภาเทศบาล

6 กิจกรรมสวดมนตวันพระ 6.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 5 ก.ค. 61

7 กิจกรรมถนนสายบุญ  วันที่ 18 ก.ค. 61 7.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

เวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนภิรมย

8 การประชุมหอกระจายขาว 8.1  ฝากหน.ศศิญาประสานอัยการจังหวัดเขามารวมเปน หน.ศศิญา  กิตติธรรม

วิทยากรบรรยายเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับ พรบ.คอมฯให

ชุมชนทราบ

9 ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2561 9.1  ฝากหน.กันติพงษดูแลการดําเนินงานใหเรียบรอย หน.กันติพงษ  เบาจังหาร

10 ศูนยพัฒนาคุณภาพผสูงอายุ 10.1 ฝากผอ.ภาณุเดชดูแลเรื่องการทุบระเบียงเพื่อ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ทําทางเชื่อมและการซอมแซมหองน้ําคนพิการ

11 กําจัดแมลงวันวัดประชานิยม 11.1  ฝากผอ.สวนสมชายเรงรัดการดําเนินการเรื่องนี้ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

12 ขโมยเขาบานประชาชนชุมชนหนองผักแวน 12.1  มอบหน.พงษธรจัดเจาหนาที่รักษาความสงบเขาไป หน.พงษธร  โพธิแทน

ตรวจตราใหเขาดวย

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 11/2561

วันพุธ  ที่  4  กรกฎาคม  2561  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
  .............................
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13 ผูพิการที่ไมไดรับสิทธิ 13.1  มอบกองสวัสดิการสํารวจผูตกหลนใหไดรับสิทธิ กองสวัสดิการสังคม

ที่พึงจะไดรับอยางครบถวน

14 การจัดการขยะเปยก 14.1  ฝากผอ.สวนสมชายจัดกิจกรรมอบรมดานการจัดกา ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

ขยะเปยกกับหน.สวนราชการเทศบาลทุกสํานัก/กอง

15 กิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต ป 61 15.1  ฝากทุกสํานัก/กองเชิญคณะผูบริหารที่ควบคุม ทุกสํานัก/กอง

ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง สํานัก/กองของทานเขารวมกิจกรรมตามปฏิทินงานที่ได

รับมอบหมาย

16 สถิติการใชไฟฟาโรงเรียนผูสูงอายุ 16.1  ฝากผอ.ภาณุเดชพิจารณาวางแผนการใชไฟฟาของ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

 รร.ผูสูงอายุใหประหยัดและเพียงพอตองบประมาณ

17 การจัดระเบียบการจราจรและการขีดสีตีเสนหนา 17.1  เรื่องการจัดระเบียบการจราจรทั้งบริเวณหนา หน.พงษธร  โพธิแทน

ม.กาฬสินธุและการจัดระเบียบตลาดเกษตร ม.กาฬสินธุและบริเวณตลาดเกษตรมอบหน.พงษธรและ จาเอกภราดร  เนตรวงษ

จาเอกภราดรกํากับดูแลเรื่องนี้

17.2  การขีดสีตีเสนหนา ม.กาฬสินธุฝากจาเอกภราด จาเอกภราดร  เนตรวงษ

ประสานทานรองอธิการบดีเพื่อนําขอมูลเขาหารือกับ

คณะอนุกรรมการและหาแนวทางแกไขตอไป

18 สถาบันพระปกเกลาจะลงพื้นที่ตําบลเขมแข็ง 18.1  ฝากคุณอภิญญาประสานคณะผูประเมินเพื่อ คุณอภิญญา  ฆารไชย

ไรความรุนแรง ใหการตอนรับและเตรียมพรอมในการลงพื้นที่

19 การแกไขปญหาคูคลองตื้นเขินกีดขวาง 19.1  ฝากผอ.สวนสนธยาดําเนินการเรื่องนี้ ผอ.สวนสนธยา  สีหานนท

ทางน้ําและปรับภูมิทัศนคันคลอง

20 เรงรัดดําเนินการที่อานหนังสือรักการอาน 20.1  มอบสํานักการศึกษาดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการศึกษา

21 นายจี  ศรีแพงมล 21.1  มอบกองสวัสดิการเขาไปดูแลและพิจารณาให กองสวัสดิการสังคม

ความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ตอไป

22 การตรวจสอบเขื่อนปองกันตลิ่งพังริมน้ํา 22.1  มอบสํานักการชางดูแลประตูเปด - ปดน้ําหนาแกง สํานักการชาง

และริมทะเล ป 61 ดอนกลางใหใชการไดทุกบานและดูแลเครื่องตรวจ

ปริมาณน้ําฝนใหมีสัญลักษณที่ชัดเจน

23 การบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันเหตุอุทกภัย 23.1  มอบสํานักการชางจัดทําแผนดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการชาง

24 ประสานใหความชวยเหลือเด็กในครอบครัว 24.1  ฝากหน.พัฒนพงษดําเนินการเรื่องนี้ หน.พัฒนพงษ  พัฒนลักษณ

ยากจน

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

25 อบรมกรรมการตลาดเรื่องยุทธศาสตรการคา 25.1  มอบหน.ดารุณีขับเคลื่อนโครงการนี้ตอไป หน.ดารุณี  สุดาอิ้ง
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26 เบิกจายงบประมาณการกอสรางศาลา 26.1  ฝากผอ.สวนจําลองพิจารณาเรื่องการเบิกจาย ผอ.สวนจําลอง  ศรีนามล

เอนกประสงควัดปาทุงศรีเมือง งบประมาณใหเขาและฝากผอ.ภาณุเดชประสานชาง ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

เขาไปดําเนินการตอใหแลวเสร็จ

27 การสรางสะพานลอยหนาโรงเรียนเซนตยอแซฟ27.1  ฝากผอ.ภาณุเดชจัดทําประชาพิจารณใหนายก ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

กาฬสินธุ เขาไปชี้แจงและใหคํานวณราคากอสรางดวย

28 สํารวจการกอสรางในวัด 28.1  มอบสํานักการชางเขาไปรวมตรวจสอบการ สํานักการชาง

กอสรางของวัดในเขตเทศบาลดวย

29 ขอความรวมมือสํารวจขอมูลคนพิการ 29.1 ฝากจ.ส.อ.สมชายเพิ่มจํานวนผูสูงอายุในเขตเทศบาล จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

เพื่อเขาถึงสวัสดิการแหงรัฐ ที่ไดรับเบี้ยยังชีพและเปรียบเทียบกับโครงการฌาปนกิจฯ

เพื่อประกอบการประเมินรางวัลฯ

29.2  ฝากสํานักการคลังติดตามทวงถามยอดเงินที่ สํานักการคลัง

กรมสงเสริมฯคางเราดวย

30 โครงการประชารัฐรวมใจปองกันและแก 30.1  ฝากหน.พงษธรหารือกับผอ.สวนสมชายประสาน หน.พงษธร  โพธิแทน

ปญหาอุทกภัย ภาคีเครือขายเพื่อใหการสนับสนุนและรวมจัดกิจกรรม ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

31 เรื่องรองเรียนรองทุกข 31.1  หากแกไขเรื่องรองเรียนรองทุกขเรียบรอยแลวฝาก สํานักการชาง

สํานักการชางแจงรายงานใหจังหวัดและอําเภอทราบดวย

32 การเตรียมความพรอมในการปองกันและแก 32.1  มอบสํานักปลัดดําเนินการเรื่องนี้ สํานักปลัดเทศบาล

ปญหาอุทกภัยน้ําทวมฉับพลันดินโคลนไหลหลาก

33 โครงการปลูกตนไม 33.1  มอบหน.เพ็ญประภาพิจารณาจัดกิจกรรมบริเวณหน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

แกงดอนกลางและบริเวณถนนขางวิทยาลัยสารพัดชาง

34 ขอความอนุเคราะหติดตั้งเสาไฟฟาถนน 34.1  มอบสํานักการชางประสานกับเจาของเรื่อง สํานักการชาง

สาธารณประโยชน และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

35 การปรับปรุงซอมแซมถนนที่อยูในความดูแล 35.1  มอบผอ.สํานักการชางพิจารณาดําเนินการเรื่องนผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ของ อปท.

36 การตรวจสารเสพติดในหนวยงาน 36.1  ฝากทุกสํานัก/กอง/โรงเรียนกําชับผูใตบังคับบัญชา ทุกสํานัก/กอง

ตามยุทธการฟาแดดสงยาง ของทานอยาใหยุงเกี่ยวกับยาเสพติดกรณีพบเจาหนาที่ทุจริ โรงเรียนทั้ง 5 โรง

หรือผูใดมีสวนเกี่ยวของหรือพบสารเสพติดในปสสาวะหรือ

มีสารเสพติดในครอบครองใหพิจารณตามมาตรการตอไป

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

37 การจําหนายแผนทองเพื่อสมทบทุน 37.1  ฝากหน.กันติพงษติดตามการดําเนินงานเรื่องนี้แ หน.กันติพงษ  เบาจังหาร

กอสรางองคพระประธานแกงดอนกลางฯ มอบทุกสํานัก/กองดําเนินการตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย

38 ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทําแผนกาฬสินธุ 38.1  มอบคุณวีรยุทธไปประชุมแทนนายกฯและสรุป คุณวีรยุทธ  ฆารประเดิม
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แฮปปเนสโมเดล รายงานพรอมแจงนัดประชุมใหแตละสํานัก/กองทราบ

39 วันสมเด็จพระนารายณมหาราช วันที่ 11 ก.ค. 6 39.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมพิธีและมอบ ทุกสํานัก/กอง

เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุสํานักการชางดูแลเรื่องการจัดสถานที่ สํานักการชาง

40 เชิญรวมพิธีเปดโครงการหกคูณสี่ 40.1  มอบเลขาอดิศักดิ์เขารวมงานแทนนายกฯ เลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

วันที่ 5 ก.ค. 61 ณ บริเวณหนาศาลากลางหลังเกา

41 การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 41.1  มอบสํานักการชางประดับพระบรมฉายาลักษณ สํานักการชาง

ในหลวงรัชกาลที่ 10 และตกแตงสถานที่ ไฟแสงสีในเขตเทศบาลตามแผนการ

ดําเนินงานที่วางไว

41.2  ฝากผอ.สวนสมชายดูแลเรื่องความสะอาด ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

41.3  ฝากหน.พงษธรทําหนังสือเชิญทุกสํานัก/กอง หน.พงษธร  โพธิแทน

รวมพิธีลงนามถวายพระพรฯ  วันจันทร 9 ก.ค. 61

42 การดูแลพระบรมฉายาลักษณใหสมพระเกียรติ 42.1  มอบฝายรักษาความสงบ สํานักปลัดฯเขาไปดูแล ฝายรักษาความสงบ

ตรวจตราดวย สํานักปลัดเทศบาล

42.2  มอบกองวิชาการประชาสัมพันธใหรานคาและ กองวิชาการ

ประชาชนรวมกันประดับธงตราสัญลักษณ

43 ขอความรวมมือจัดกิจกรรมจังหวัดกาฬสินธุ 43.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดเตรียมหองประชุม สํานักปลัดเทศบาล

ปลอดลูกโซ วันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

44 สรุปแนวทางการดําเนินงานโครงการจิตอาสา 44.1  มอบหน.พงษธรศึกษาเรื่องนี้และดูแลเกี่ยวกับ หน.พงษธร  โพธิแทน

พระราชทานตามแนวพระราชดําริ การจัดทําปายจิตอาสาพระราชทาน

45 การปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 45.1  มอบสํานักการสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค สํานักการสาธารณสุข

การปองกันโรคขาดสารไอโอดีน

46 รองเรียนรองทุกขกรณีขอที่ดินทํากิน 46.1  มอบหน.พัฒนพงษเขาไปประสานเรื่องนี้กับผูรอ หน.พัฒนพงษ  พัฒนลักษณ

รายนายกรกฎ  จันทรสูนย เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป

47 การจัดทําแผนที่แนวเขตในระบบสารสนเทศ 47.1  มอบสํานักการคลังดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการคลัง

GIS

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

48 การประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 48.1  ฝากผอ.สวนสมชายหารือกับสนง.ทองถิ่นจังหวัด ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

จังหวัดสะอาด ในการดําเนินการ

49 เชิญรวมประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานและ 49.1  มอบเลขาอดิศักดิ์เขารวมประชุมแทนนายกฯ เลขาอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย

งบประมาณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช และมอบโรงเรียนในสังกัดเขารวมกิจกรรม โรงเรียนทั้ง 5 โรง

วันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น.
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ณ หองประชุมผาเสวย ชั้น 2

50 เชิญรวมเปนประธานการอบรมผูปกครอง 50.1  ฝากผอ.ศศิพรรณประสานรองนพสิทธิ์หรือ ผอ.ศศิพรรณ  โพธิแทน

โรงเรียนเทศบาล 3 วันที่ 7 ก.ค. 61 ทานปลัดเทศบาลเขารวมงาน

เวลา 09.00 น. 
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