
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 การประกวดสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 1.1  ฝากหน.เพ็ญประภาดูแลเรื่องความสะอาดและ หน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

ปรับภูมิทัศนใหสวยงามเตรียมพรอมในการประกวด

2 หนวยบริการเจ็บปวยฉุกเฉินเทศบาลเมือง 2.1  ฝากหน.ศศิญา จัดทําสื่อประชาสัมพันธตอไป หน.ศศิญา  กิตติธรรม

กาฬสินธุ 1132

3 การจําหนายสินคาบนทางเทาบริเวณหนา 3.1 ฝากหน.พงษธรเขาไปตักเตือนแมคาและรายงานเรื่องนี รองรณยุทธ  หอมหวล

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ ใหโรงเรียนไดรับทราบและฝากรองรณยุทธกํากับดูแล หน.พงษธร  โพธิแทน

เรื่องนี้

4 การตรวจปสสาวะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 4.1  มอบกองสวัสดิการฯเตรียมพรอมดําเนินการ กองสวัสดิการสังคม

ตามยุทธการฟาแดดสงยาง ชวงตนปงบประมาณหนา

5 กิจกรรมลดใชถุงพลาสติก 5.1  มอบสํานักการสาธารณสุขขับเคลื่อนโครงการนี้ตอ สํานักการสาธารณสุข

6 เตรียมการตอนรับคณะอาจารยธนพล 6.1  เรื่องรถรับ - สง มอบสํานักปลัดและกองสวัสดิการ สํานักปลัดเทศบาล

ในการลงพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ เตรียมความพรอม กองสวัสดิการสังคม

วันที่ 6 - 7 ต.ค. 61 6.2  เรื่องที่พักและอาหารเลี้ยงตอนเย็นมอบทาน ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

ปลัดเทศบาลดูแล

6.3  มอบเลขาอดิศักดิ์เลือกกําแพงเพื่อทําการเขียนภาเลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

กราฟฟตี้และเชิญตัวแทนจิตรกรพื้นที่ , ตัวแทนภาค

ประชาสังคมมารับประทานอาหารเย็นเพื่อรวมปรึกษา

หารือในการจัดกิจกรรม

7 โครงการเปดพื้นที่สรางสรรคเด็กและเยาวชน 7.1  มอบรองศิรินันทเขารวมกิจกรรมแทนนายกฯ และ รองศิรินันท หลอตระกูล

"จับปูใสกระดง" วันที่ 25 ก.ย. 61 เชิญชวนทุกสํานัก/กอง เขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

เวลา 16.30 น.  ณ  ตลาดโตรุงกาฬสินธุ

8 งานเกษียณอายุราชการ 8.1  ฝากสํานักการศึกษาเตรียมความพรอมในการจัด สํานักการศึกษา

วันที่ 27 ก.ย. 61 เวลา 17.00 น. กิจกรรม

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

................................

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 15/2561
วันอังคารที่  25  กันยายน  2561  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

9 การดูแลรักษาอาคารพิพิธภัณฑศาลากลาง 9.1  มอบหน.พงษธรจัดทําบันทึกมอบหมายภารกิจให หน.พงษธร  โพธิแทน

หลังเกา ทุกสํานัก/กองเขาไปดูแลรักษาตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย

ภายในตนเดือนตุลาคม 2561

9.2  มอบสํานักการศึกษาถายรูปและขึ้นทะเบียนรายก สํานักการศึกษา

ที่ปรากฎพรอมเก็บของทุกอยางเขาในอาคารใหเรียบรอย

9.3  มอบสํานักการชางสํารวจจุดที่ชํารุดเสียหายพรอม สํานักการชาง

ถายรูปและจัดทําบักทึกรายงานความเสียหาย

9.4 มอบสํานักการสาธารณสุขดูแลความสะอาดทั้งบริเวณ สํานักการสาธารณสุข

ดานในและดานนอกรวมถึงบริเวณหนาเสาธงดวย

10 ปายวงจรปดหามทิ้งขยะ 10.1  มอบนิติกรหาขอกฎหมายการฝาฝนทิ้งขยะในที่ งานนิติการ กองวิชาการ

หามทิ้งใหนายกฯ

10.2  ฝากจาเอกภราดรและหน.กฤษณะสํารวจถนน จาเอกภราดร เนตวงษ

ทุกพื้นที่รอบเขตเทศบาลหากพบจุดที่คนฝาฝนก็นําขอมู หน.กฤษณะ จีนซื่อ

ใหผอ.สํานักการสาธารณสุขเพื่อดําเนินการจัดทําปาย ผอ.สํานักการสาธารณสุข

หามทิ้งไปติดไวตอไป และใหมีการติดตั้งกลอง CCTV

เพื่อบันทึกภาพผูฝาฝนตามจุดที่ติดตั้งปายดวย

11 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 11.1  มอบกองสวัสดิการฯติดตามงบประมาณเพื่อนําม กองสวัสดิการสังคม

พัฒนาศูนยฯตอไป

11.2 ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุขพิจารณาภาระหนา ผอ.สํานักการสาธารณสุข

ของนักกายภาพบําบัดวาทําหนาที่ดีหรือไม หากยังมีปญหา

จะไดหาแนวทางในการจางบุคคลเพิ่มเพื่อแบงเบาภาระงาน

และฝากใหมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานที่ ทต.ทาคันโท

เพื่อจะไดนําความรูมาตอยอดและพัฒนาศูนยใหดียิ่งขึ้น

12 เทศบาลตําบลโพนทองขอความอนุเคราะห 12.1  มอบเลขาอดิศักดิ์ดูแลเรื่องนี้ เลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

ในการวางทอระบายน้ํา

13 การดูแลสถานที่สําคัญของเทศบาลเมืองกาฬสินธ13.1  มอบหน.พงษธร ออกคําสั่งมอบหมายภารกิจใหแตล หน.พงษธร  โพธิแทน

สํานัก/กองดําเนินการ ดังนี้  มอบสํานักการสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุข

ดูแลเรื่องความสะอาด , มอบสํานักการชาง ดูแลซอมแซ สํานักการชาง

จุดที่ชํารุดเสียหาย , มอบฝายปองกัน สํานักปลัดเทศบา  ฝายปองกันฯ สํานักปลัดเทศบาล

จัดรถน้ําเขาไปบริการ

14 กลอน 14.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมงาน ทุกสํานัก/กอง

ทํานองกาฬสินธุ วันที่ 21 - 25 ก.ย. 61
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ณ บริเวณหนาศาลากลางหลังเกา

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

15 โครงการเดิน วิ่ง ปน ทุกกาวเพื่อชาวกาฬสินธุ15.1  มอบรองประเสริฐปฏิบัติราชการแทนในทุกกิจกรรม รองประเสริฐ  ออประเสริฐ

ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ

16 บานพักเด็กขอความอนุเคราะหถนน 16.1  ฝากหน.เพ็ญประภาดูแลเรื่องนี้ หน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

17 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย17.1  มอบหน.สังวาลเขารวมงานแทนนายกฯ หน.สังวาล  เมืองโคตร

จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิสวัสดิการเด็ก

วันที่ 27 ก.ย. 61 ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค

18 โครงการสวมหมวกนิรภัยทั้งผูขับขี่และผูซอน 18.1  มอบฝายเทศกิจดําเนินโครงการนี้ ฝายเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล

19 เชิญเขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแ 19.1  มอบผอ.กองวิชาการเขารวมประชุมแทนนายกฯจ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

กลุมจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ

20 เชิญรวมประชุมกลุมยอย (Focus Group) 20.1 มอบหน.เพ็ญประภาจัดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ หน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย

การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธเขารวมประชุม

21 เชิญรวมจัดทําแผนปองกันและบรรเทา 21.1 มอบหน.กฤษณะเขารวมกิจกรรม หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

สาธารณภัย ป 61  วันที่ 27 ก.ย. 61

22 กิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต 22.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กอง เขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 16.00 น.

ณ พุทธมนตแกงดอนกลาง

23 การจัดงานทอดกฐินของเทศบาล ป 61 23.1  มอบสํานักการศึกษากําหนดวันในการจัดงานแล สํานักการศึกษา

นําตัวอยางฎีกามาใหนายกฯพิจารณา

24 เงินรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ป 61 24.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลกํากับดูแลเงินรางวัลนี้ สํานักปลัดเทศบาล

25 โครงการปลูกตนไมถนนสายหลักและสายรอง25.1 มอบสํานักการชางกําหนดวันในการจัดกิจกรรมและ สํานักการชาง

จัดสรรตนใหใหแตละสํานัก/กอง/โรงเรียนไดรวมปลูก

26 พอคาแมคาหนาสนง.เทศบาลหลังเกาขอ 26.1  มอบผอ.สวนนันทนาเขาไปใหคําแนะนํากับพอค  ผอ.สวนนันทนา สุเพ็งคําภา

ผอนผันการตออายุสัญญา แมคาและหาแนวทางในการชวยเหลือตอไป

27 ขออนุเคราะหรถยนตตูเพื่อเขารับรางวัล 27.1  มอบสํานักปลัดจัดรถตูใหกับโรงเรียนเทศบาล 4 สํานักปลัดเทศบาล

พระราชทาน  วันที่ 6 ต.ค. 61
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

28 การกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการ 28.1  มอบผอ.ภาณุเดชพิจารณาจายคาตอบแทนใหคณะ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ตรวจการจาง กรรมการอยางเปนธรรมและเหมาะสม

28.2 มอบรองประเสริฐศึกษาและดูเรื่องขอกฎหมาย รองประเสริฐ  ออประเสริฐ

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการกําหนดอัตราคาตอบแทน

28.3  มอบสํานักการคลังออกประกาศอัตราคาธรรมเนียม สํานักการคลัง

ใหมเพื่อใชในปงบประมาณหนา

28.4  มอบผูที่มีสวนเกี่ยวของเขารวมพิจารณาเรื่องนี้ ทุกสํานัก/กอง

อีกครั้งในการประชุมคณะผูบริหารและหัวหนาสวนการงาน

(คทม.) ครั้งตอไป

29 มอบบานผูสูงอายุ โครงการ ธอส. อาสาชวย 29.1  มอบรองศิรินันทเขารวมกิจกรรมแทนนายกฯ รองศิรินันท หลอตระกูล

ชุมชนสราง/ซอมแซมที่อยูอาศัย 

วันที่ 26 ก.ย. 61 เวลา 10.00 น.




	กาแฟ25-9-61(20)

