
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 การรวมโครงการนําระบบจําหนายไฟฟา 1.1  ฝากใหเลขาอดิศักดิ์ติดตามผลการดําเนินงานจาก เลขาอดิศักดิ์  อนันตริยะทัรพย

ลงใตดิน โยธาจังหวัดฯถึงความคืบหนาดวยเพื่อจะไดบรรจุโครงการ

เขาในแผนฯ

2 ขอมูลสถิติการใชไฟฟาโรงเรียนผูสูงอายุ 2.1  ฝากหน.เพ็ญประภาประสานติดตามความคืบหนากับหน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

หน.ธนัญชัยเพื่อรายงานขอมูลใหนายกทราบ

3 ขอมูลปริมาณน้ําในแกงดอนกลาง 3.1 ฝากผอ.ภาณุเดชศึกษาและรวบรวมขอมูลใหนายกทราบผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

4 โครงการปลูกตนไม 4.1  ฝากรองอภิวัฒนกําหนดวัน เวลา สถานที่ดําเนินการ รองอภิวัฒน  ปะกิทัง

ในชวงเดือนสิงหาคม

4.2  ฝากหน.เพ็ญประภารายงานผลการดําเนินการครั้ง หน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

ที่แลวใหจังหวัดทราบดวย

4.3  ฝากหน.พงษธรหาสถานที่ที่เหมาะสมปลูกบริเวณ หน.พงษธร  โพธิแทน

สํานักงาน

5 เครื่องสูบน้ํา 5.1  ฝากหน.กฤษณะเก็บเครื่องสูบน้ําจากหมูบานมั่นคงมาไว หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

เพื่อเตรียมรับคําสั่งดําเนินการตอไปรวมถึงเครื่องสูบน้ําอื่นๆ

ก็ใหเตรียมความพรอมดําเนินการเชนเดียวกัน

6 แกไขปญหาการจราจรบริเวณสี่แยกปาไมถึง 6.1  ฝากจาเอกภราดรหารือกับจราจรเพื่อหาแนวทางแก จาเอกภราดร  เนตวงษ

ตลาดโรงสี ปญหาตอไป

7 การตรวจสารเสพติดตามยุทธการฟาแดดสงยาง7.1  มอบกองสวัสดิการจัดซื้ออุปกรณตรวจสารเสพติดที่ กองสวัสดิการสังคม

มีมาตรฐานและพรอมดําเนินการตรวจตอไป

8 การรายงานปริมาณน้ําฝน 8.1  มอบหน.กฤษณะดําเนินการตอไป หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

9 องคการจัดการน้ําเสียใหเทศบาลตั้ง 9.1  ฝากหน.เพ็ญประภากําหนดวัน เวลา เพื่อเชิญหัวหนาสว หน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

งบประมาณชดเชย และนิติกรเขารวมประชุมเพื่อหารือการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการน้ําเสียตอไป

10 พิธีมอบแวนใหแกผูสูงอายุ 10.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมพิธี ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 16  สิงหาคม 2561

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 13/2561
วันอังคารที่  14  สิงหาคม  2561  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

11 กิจกรรมถนนสายบุญ  วันที่ 15 ส.ค. 61 11.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

เวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนภิรมย

12 การคัดเลือกสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มี 12.1  ฝากผอ.ศศิพรรณเตรียมความพรอมรับการคัดเลือกให ผอ.ศศิพรรณ  โพธิแทน

ความเปนเลิศดานการบริหารจัดการสถาน

ศึกษาปฐมวัย

13 การปองกันแกไขปญหาและชวยเหลือผูประส13.1  ฝากหน.กฤษณะเตรียมความพรอมการดําเนินการ หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

สาธารณภัยของ อปท. ตามหนังสือเรื่องนี้

14 ตรวจสอบถนนที่อยูในความรับผิดชอบ 14.1  มอบสํานักการชางดําเนินการสํารวจ  หากพบจุด สํานักการชาง

ของเทศบาล ที่ชํารุดเสียหายใหรีบดําเนินการโดยดวน

15 การติดตามและประเมินผลผูบริหาร อปท. 15.1  ฝากกองวิชาการดําเนินการเรื่องนี้ กองวิชาการ

16 งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับชาติ 16.1  มอบทานปลัดเขารวมงานพรอมนายกและมอบ ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

หัวขอการผลักดันยุทธศาสตรชาติวาดวยการ สํานักปลัดทําหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการใหนายกดว สํานักปลัดเทศบาล

ปองกันการทุจริต  วันที่ 23 ส.ค.61

ณ โรงแรมเซ็นทารา  ศูนยราชการ  กรุงเทพฯ

17 สัญญาปรับปรุงตลาดสด 17.1  มอบผอ.สํานักการสาธารณสุขประสานชางผูควบคุมงา สํานักการสาธารณสุข

ทําบันทึกเสนอเกี่ยวกับการดําเนินการ  หากไมทันกําหนด

จะไดพิจารณากันเงินงบประมาณเบิกจายตอไป

18 การจัดระเบียบตลาดสด 18.1  มอบผอ.สวนสมชายเขาพบนายกเพื่อรับทราบ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

รายละเอียดปญหาเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป

19 การจายเงินสมทบสมาคมสันนิบาต 19.1  ฝากหน.พงษธรศึกษาขอบังคับของสมาคมสันนิบา หน.พงษธร  โพธิแทน

เกี่ยวกับเรื่องนี้

20 งานเช็คอินกินเที่ยว 20.1  ฝากผอ.สวนสมชายดูแลความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

วันที่ 31 ส.ค. 61 - 2 ก.ย. 61 และตัดตนไมรอบบริเวณ

รอบบริเวณวัดกลางฯ

21 การเก็บหนังสือราชการ 21.1  มอบทุกสํานัก/กองจัดเก็บหนังสือแยกประเภท ทุกสํานัก/กอง

เรื่องที่สําคัญใหเรียบรอย

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ
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22 สมาคมจักรยานขอใชพื้นที่รอบเมืองจัดกิจกรรม22.1 ฝากผอ.สวนสมชายกําชับเจาหนาที่กวาดถนนหากพบจ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

และประชุมหารือการจัดกิจกรรม ชํารุดเสียหายใหแจงหัวหนางานเพื่อประสานชางเขาไปแกไข

22.2  ฝากหน.ดารุณีดูแลเรื่องนี้ หน.ดารุณี  สุดาอิ้ง

22.3  ฝากหน.พงษธรดูแลเรื่องการขอใชหองประชุม

และจัดเตรียมโตะ-เกาอี้

23 เชิญประชุมและตอนรับผูตรวจราชการ ป 6123.1  กิจกรรมชวงเชาจัดประชุม ณ หองประชุมฟาแดดสงย  ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

รอบที่ 2  วันที่ 16  สิงหาคม  2561 ชั้น 2 เวลา 09.00 น. มอบทานปลัดเขารวมงานแทนนายก

23.2 การดูงานเรื่องสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยและเรื่อ สํานักการสาธารณสุข

การจัดการขยะมอบสํานักการสาธารณสุขจัดเตรียมขอมูล

นําเสนอใหเรียบรอย

23.3  การดูงานเรื่องขอมูลขาวสารมอบกองวิชาการจัด กองวิชาการ

เตรียมขอมูลนําเสนอใหเรียบรอย

23.4 เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

24 การประชุมสภาเทศบาล  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 24.1  กระทูถาม สท.สิทธิภรณ ขอ 1 มอบจาเอกภราดร จาเอกภราดร  เนตวงษ

ป 61  วันที่  15  สิงหาคม 2561 เตรียมตอบขอซักถาม ขอ 2 มอบผอ.สํานักการศึกษาเตรีย ดร.พงษพิมล  คําลอย

ตอบคําถาม

24.2  เรื่องการแปรญัตติฝากหน.พงษธร ประสานกับ หน.พงษธร  โพธิแทน

ประธานสภาถึงขั้นตอนการดําเนินการใหชัดเจน
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