
                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันอังคารที   5 พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  08.0๐  น.

                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  

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

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ ทําป้าย "ชาวกาฬสินธุ์ รักสงบ สามัคคี  1.1 ให้ออกแบบป้ายและขึ้นป้ายท่ีสวนสาธารณะ กองวิชาการฯ/

  ร่วมใจทําความดีถวายพ่อหลวงไทย" กุดยางสามัคคี ประมาณ 2 - 3 วัน สํานักการช่าง

๒ งานประเพณีลอยกระทงแบบวิถีพุทธเพ่ือเป็น 2.1 มอบสํานักการศึกษาคิดเรื่องการจัดกิจกรรมให้ออก สํานักการศึกษา
การแสดงความไว้อาลัยการสิ้นพระชนม์ของ มาในรูปแบบวิถีพุทธและจัดคนไปปล่อยโคมบริเวณรอบ
สมเด็จพระสังฆราชฯ เกาะกลางสวนสาธารณะกุดน้ํากิน

2.2 มอบกองวิชาการฯทําข่าวสัมภาษณ์ท่านรองนพสิทธิ์ กองวิชาการฯ
เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงว่าการจัดงานในปีนี้จะ

จัดในรูปแบบวิถีพุทธ

๓ รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 3.1 ท่านผู้ว่าเชิญคณะทํางานเพ่ือมอบหมายภารกิจ ผอ.ภานุเดช เจริญพันธุวงศ์
สิริวัฒนาพรรณวดี   หน้าท่ีในการต้อนรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันอังคารท่ี 5 พ.ย 56
                  เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

๔ ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคนพิการ 4.1 กําหนดการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมจัดการศึกษา รองประเสริฐ ออประเสริฐ

สําหรับคนพิการ   เวลา 10.00 - 11.00 น.    
ณ  สํานักงานการศึกษาพิเศษ  จังหวัดกาฬสินธุ์

5 ถนนสายบุญ 5.1 ถนนสายบุญ  วันพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 เชิญ ทุกสํานัก/กอง
ร่วมตักบาตร  ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป

6 การประเมินธรรมาภิบาล 6.1  ใครมีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องอะไรเก่ียวกับ ทุกสํานัก/กอง
ธรรมมาภิบาลก็ให้ไปดูแลในงานท่ีรับผิดชอบเตรียมตัว  
รอรับการประเมิน

๗ ขยายโครงการพัฒนาเมือง 7.1 อยากให้ข้ึนป้ายขอบคุณโครงการพัฒนาเมืองท่ีสนับ กองสวัสดิการสังคม/
สนุนโครงการถุงพลาสติกฯและทําการประชาสัมพันธ์ใน กองวิชาการ
รูปแบบต่างๆ
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ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
8 การประชุมปรึกษาหารือเรื่องกล้อง  CCTV 8.1 ฝากให้ไปประสานและติดตามเรื่องกล้อง CCTV จ่าเอกภราดร เนตวงษ์

๙ ปรับปรุงและจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก 9.1 เรื่องงบประมาณท่ีทาง พมจ. จะให้ 300,000 บาท ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
สําหรับคนพิการ ให้ไปประสานกับทาง พมจ. และติดตามเรื่องนี้

๑๐ กําจัดวัชพืชบริเวณกุดคล้า 10.1 ฝากเก็บรายละเอียดบริเวณกุดคล้าและดูแลเรื่อง จ่าเอกภราดร/
ความสะอาด สํานักการสาธารณสุข

11 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 11.1 สํานัก/กองใดมีหน้าท่ีรับผิดชอบกิจกรรมอะไรใน ทุกสํานัก/กอง
โครงการให้ไปประเมินงานตัวเองและจะเพ่ิมหรือลด
กิจกรรมใดก็แจ้งได้ท่ีกองสวัสดิการสังคม



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    18 พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   ......................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ ขอความอนุเคราะห์ตัดยอดต้นสน  1.1 มอบสํานักการช่างดําเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณ สํานักการช่าง

ต้นหูกวาง  ต้นกระถินณรงค์  รอบบริเวณ รอบสวนสาธารณะกุดน้ํากิน
สวนสาธารณะกุดน้ํากิน

๒ หนังสือร้องเรียนไปถึงศูนย์ดํารงธรรมเรื่องถนน 2.1 มอบให้ผอ.ภานุเดชไปสํารวจและทบทวนดูว่าเรา ผอ.ภานุเดช เจริญพันธุวงศ์

ของชุมชนหัวคูพัฒนาบริเวณหน้าศาลา SML แก้ไขตรงตามท่ีเขาต้องการหรือไม่

๓ การประชุมเรื่องการจัดงานสมโภช สัญญาบัตร 3.1  มอบท่านรองนพสิทธิ์ , ท่านปลัดเทศบาล , ท่านรองนพสิทธิ์/
พัดยศของรองเจ้าคณะจังหวัด พระครูอนุสรณ์  ท่านท่ีปรึกษานิติธรรม , ผอ.สุภาพ และหัวหน้าสนธยา ปลัดเทศบาล/
ธรรมะคุณ  วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 ไปประชุมแทน ท่านท่ีปรึกษานิติธรรม/
เวลา 13.00 น.  ณ  วัดกลาง  หัวหน้าสนธยา

๔ งานบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ 4.1 มอบท่านปลัดเทศบาลไปร่วมงานบันทึกเทปถวาย ปลัดเทศบาล
แห่งชาติ  วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 พระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 เวลา 13.30 น. 

๕ กําหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 5.1 จัดการประชุมสภาในวันจันทร์ท่ี 25 พฤศจิกายน ทุกสํานัก/กอง
ประจําปี 2556 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล   

เมืองกาฬสินธุ์  ฝากทุกสํานัก/กอง  ให้เตรียมตอบกระทู้
ของ สท.

๖ ชุมชนหนองไชยวานขอถ้วยรางวัล 6.1 มอบท่านรองอุบลรัตน์จัดหาถ้วยรางวัล ท่านรองอุบลรัตน์ 
เปียจําปา

7 ขอความอนุเคราะห์ขุดคลองระบายน้ํา อาคาร 7.1 มอบสํานักการช่างส่งคนไปดูและวางแผนว่าจะ สํานักการช่าง
บ้านพักข้าราชการพิสูจน์หลักฐานและบ้านพัก ดําเนินการอย่างไร   
สาธารณสุขจังหวัด

8 ถนนสายบุญ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 8.1 ฝากให้เชิญท่านรองนายกและคณะผู้บริหารไปร่วม ทุกสํานัก/กอง
ด้วยและฝากทุกสํานัก/กองไปร่วมตักบาตรท่ีถนนสายบุญ
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ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๙ ขอเชิญประชุมจัดงานมหกรรมโปงลาง 9.1 มอบท่านปลัดเทศบาลไปประชุมแทน ปลัดเทศบาล

วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2556   

10 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 10.1 มอบผอ.วรวิทย์ ภูอวดไปประชุมแทน ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
แผนปฏบัติราชการ  ประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต วันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2556

๑๑ ศาลเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอศาลา 11.1 มอบสํานักการช่างดําเนินการและหลังจากเสร็จ สํานักการช่าง
เรียบร้อยก็ทําเรื่องมอบให้กับแขวงการทางเพ่ือให้เขา
ดูแลรักษาต่อไป

12 เตรียมการจัดงานในช่วงเดือนธ.ค ๕๖ - 12.1 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ สํานักการช่าง/
เม.ย ๕๗ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สํานักการสาธารณสุข

วันท่ี 2 - 4 ธันวาคม 2556 ท่ีบริเวณแก่งดอนกลาง
การจัดสถานท่ีต่างๆมอบสํานักการช่าง , เรื่องความ
สะอาดมอบสํานักการสาธารณสุข

12.2 วันท่ี 23 ธันวาคม 2556 รับเสด็จทูลกระหม่อม ทุกสํานัก/กอง
หญิงอุบลรัตนฯ

12.3 มอบสํานักการช่างเตรียมตกแต่งบ้านเมืองประดับ สํานักการช่าง
ไฟให้สวยงามในเทศกาลปีใหม่

12.4 เตรียมจัดงานวันเด็กฝากทุกกอง/ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ทุกสํานัก/กอง

12.5 งานมหกรรมโปงลาง วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 ทุกสํานัก/กอง

12.6 งานวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม ทางจังหวัดจะจัด ทุกสํานัก/กอง
งานร่วมกับงานสมโภชกาฬสินธุ์ 220 ปี ในวันท่ี 19 - 
25-มี.ค.-57

12.7 จัดงานเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน 2557 ทุกสํานัก/กอง
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ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑๓ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า 13.1 มอบสํานักปลัดและสวัสดิการไปดําเนินการ  สํานักปลัด

อยู่หัวฯ(4 ธ.ค. 56) ณ หอประชุมธรรมาภิบาลและฝากเรื่องจัดสถานท่ีถ่ายรูป  โล่ให้สวยงาม  สวัสดิการสังคม

14 การนําเสนอโครงการ 14.1 มอบทุกสํานัก/กอง  ทําโครงการท่ีรับผิดชอบ ทุกสํานัก/กอง

เขียนโครงการแล้วมานําเสนอเวลามีการประชุม



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    16 ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   ......................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ ประชุมคณะกรรมการชุมชน วันท่ี 17 ธันวาคม1.1 ให้ผอ.อภิวัฒน์รวบรวมรูปภาพกิจกรรมพร้อมราย ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง

2556 ละเอียดต่างๆเก่ียวกับงานท่ีผ่านมาเพ่ือนําเสนอในท่ี
ประชุมชุมชน  อย่างเช่นงานกีฬา อปท. ให้กับผู้ท่ีไม่ได้
มาร่วมในวันนั้นดู ฯลฯ

๒ งานแถลงข่าว วันท่ี 20 ธันวาคม 2556 2.1 นําเสนอข่าว 5 กิจกรรม 1.CCTV ภาคประชาชน ทุกสํานัก/กอง
2.ถนนคนเดิน 3. ความปลอดภัยทางถนน 4. เทศกาล
 ปีใหม่ 5. วันเด็ก กอง/ฝ่ายไหนมีส่วนท่ีเก่ียวข้องก็เสนอ
ข้อมูลให้นายกได้ทราบ

๓ สมาคมผู้สูงอายุ 3.1สมาคมผุ้สูงอายุจะขอเปิดท่ีทําการสมาคมในวันพุธท่ี ทุกสํานัก/กอง
8 มกราคม 2557 ณ บริเวณข้างหอประชุมธรรมาภิบาล
ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดท่ีทําการสมาคม

4 การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 4.1 ฝากให้ผอ.อภิวัฒน์สอบถามทางจังหวัดร้อยเอ็ดว่า ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง
อาจารย์ชุดไหนท่ีมาประเมินและเขานําเสนออย่างไรก่ี
ชั่วโมง  นําเสนอเฉพาะภาคเช้าหรือดูงานท้ังวันเราจะได้
เตรียมต้อนรับได้ถูก  

๕ ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมร่วมซ้อมแผน 5.1 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมร่วมซ้อมแผนรับ จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
รับอุบัติเหตุและ MOU อุบัติเหตุและ MOU วันท่ี 17 ธันวาคม 2556 ขอข้อมูล

ให้นายกฯด้วยว่าเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ

6 การเขียนคําร้องขอความอนุเคราะห์ในโครงการ6.1 มอบกองสวัสดิการสังคมและสํานัก/กองท่ีเก่ียวข้อง ทุกสํานัก/กอง
เทศบาลเคลื่อนท่ี  ชุมชนซอยน้ําทิพย์ ลงไปทําความเข้าใจกับชุมชนใหม่ในเรื่องการเขียนคําร้อง

ขอความอนุเคราะห์ต่างๆ

7 การปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน 7.1 เราได้ผู้รับเหมาแล้วให้เตรียมแผนรองรับและศึกษา ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
เทศบาล 1 วิธีการดูแลและทําการประชุมสํารวจว่าเราจะต้องปรับ

ปรุงหรือซ่อมแซมส่วนใดบ้างในหอประชุมเพ่ือการใช้งาน



2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๘ ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง 8.1 วันท่ี 17 ธันวาคม 2556 ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมผู้ยากไร้ สํานักการสาธารณสุข/

และผู้ป่วยติดเตียง  ตรวจสุขภาพแจกสิ่งของและอาหาร กแงสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการเตรียมผ้าห่มไปแจกให้แก่คนชราด้วย

9 สํารวจไฟฟ้าและความปลอดภัยตามบ้านเรือน 9.1 งานป้องกันให้ลงไปสํารวจไฟฟ้าและความปลอดภัย จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
ประชาชน ตามบ้านเรือนประชาชนและทําความเข้าใจเรื่องขอถัง

ดับเพลิงด้วย

10 ทําการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการเทศบาล10.1 ให้ประชาสัมพันธ์ว่าวันพฤหัสบดีเราจะลงชุมชน กองวิชาการและแผนงาน
เคลื่อนท่ี เวลาไหน  ในโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    13 มกราคม ๒๕๕7 เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   ......................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 1.1 ให้ลงพ้ืนท่ีไปดูความเรียบร้อยในการปรับปรุง สํานักการช่าง

สวนสาธารณะแก่งดอนกลางเรื่องระบบไฟระบบนํ้า
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

๒ งานวันเด็ก 2.1 ให้คณะทํางานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมวันเด็ก สํานักการศึกษา
มีการเชิญประชุมปรึกษาหารือในการทํางานและขอความ
ร่วมมือกับผู้ท่ีใจบุญนําสิ่งของมาแจกให้เด็กทําความเข้าใจ
ในการแจกจ่ายสิ่งของเวลาแจกจ่ายสิ่งของให้ชัดเจน
2.2 กิจกรรมของเด็กในงานวันเด็กและของเล่นอยากให้ สํานักการศึกษา/

มีหลากหลายและอยากให้เพ่ิมสะพานไม้  ถ้าสํานักการ งานป้องกันฯ
ศึกษาดูแลไม่ท่ัวถึงก็มอบให้งานป้องกันฯไปจัดทําและต้ัง
งบประมาณข้ึนมาให้

๓ เรื่องเต้นท์ 3.1 ให้สํานักการช่างดูแลเรื่องเต้นท์การจัดเก็บและการ สํานักการช่าง
ดูแลรักษาให้ดี  และให้ทําเรื่องขอซ้ือเต้นท์ใหม่เข้าไปใน
การประชุมสภาเทศบาล

4 งานเฉลิมฉลอง "220 ปี กาฬสินธุ์" 4.1 จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเพ่ือความ สํานักการศึกษา
เป็นสิริมงคลจัดหาเครื่องใช้ในการบวงสรวง  เตรียมการ
ต้อนรับบริการนํ้าดื่มแก่ผู้ร่วมงาน  จัดพิธีกร  เครื่องเสียง
และชุดระบําบวงสรวง  
4.2 สถานท่ีพิธีตักบาตรถนนสายบุญพระสงฆ์ 221 รูป สํานักการช่าง
4.3 ฝ่ายกําหนดสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองเมือง สํานักการช่าง
4.4 ฝ่ายประมวลเอกสาร  จดหมายเหตุและบันทึก สํานักการศึกษา
ประวัติศาสตร์
4.5 ความสะอาดในงานพิธีและสถานท่ีในการจัดงาน สํานักการสาธารณสุข
4.6 ให้แต่ละส่วนการงานทําประมาณการรายจ่ายเสนอ ทุกสํานัก/กอง
ก่อน วันท่ี 17 มกราคม 2557



2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๕ มหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด 5.1 บริเวณโปงลางอยากจะให้ตั้งรั้วห่างจากบริเวณ สํานักการช่าง/

วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 โปงลางและจัดประดับตกแต่งไฟให้สวยงามเป็นสถานท่ี งานเทศกิจฯ
สําหรับถ่ายรูปและทําป้ายเตือนว่าอย่าท้ิงขยะในบริเวณ
โปงลาง  และจัดเทศกิจไปเพ่ือรักษาความสะอาดและ
เตรียมวางแผนการเข้าไปรดน้ําต้นไม้ในบริเวณการจัดงาน

6 ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ 6.1 มอบภารกิจให้ท่านปลัดเป็นตัวแทนไปร่วมประชุม ปลัดเทศบาล
กาแฟเช้าของจังหวัดตามตารางกับนายก

7 เชญิประชุมขับเคลื่อนกระบวนการคุมครอง 7.1ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนกระบวนการคุมครองพิทักษ์ นายก/ปลัดเทศบาล
พิทักษ์สิทธิเด็กและผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้ด้อยโอกาส  ตําบลกาฬสินธุ์เป็นตําบลต้นแบบ ผอ.กองสวัสดิการ/

ให้ท่านนายก ปลัด ผอ.กองสวัสดิการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ผิดชอบไปประชุม  วันท่ี 17 มกราคม 2557  
ณ ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 

8 งบประมาณพัฒนาท้องถ่ินกรณีเร่งด่วน 8.1 งบพัฒนาท้องถ่ินกรณีเร่งด่วนเรื่องท่ีเราทําไปขอคือ ท่านรองนพสิทธิ์
สวนสาธารณกุดโง้งและการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 6 จุด
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ฝากท่านรองนพสิทธิ์ให้
ติดตาม 2 เรื่องนี้ และฝากให้ประสานขอเพ่ิมเรื่องอาคาร
ของโรงเรียนเทศบาล 4 กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย

9 อาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 4 9.1 เรื่องอาคารโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 4 สํานักการ สํานักการช่าง
ช่างจะต้องไปรื้ออาคารโรงอาหารเดิมท่ีอยู่วัดใต้มาสร้าง
ใหม่ท่ีโรเงรียนเทศบาล 4 แห่งใหม่ (ศูนย์เครื่องจักรกล) 
โดยใช้งบประมาณของเทศบาล ให้ทําเรื่องขอเทศบัญญัติ
ออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายเตรียมไว้

10 การจัดซ้ือจัดจ้างเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัย 10.1  ฝากจ่าเอกภราดรประสานงานเรื่องการจัดซ้ือ จ่าเอกภราดร เนตวงษ์/
ในการใช้รถใช้ถนน จัดจ้างเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หน.พงษ์ธร โพธิ์แท่น

และเรื่องสํารวจไฟเขียวไฟแดงและดูว่าเราจะซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนแผงวงจรใหม่หรือไม่อย่างไรลองปรึกษา หน.
พงษ์ธรเพราะมีประสบการณ์เรื่องนี้

11 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 11.1 ออกโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี ในวันพฤหัสบดีท่ี ทุกสํานัก/กอง
16 มกราคม 2557  ท่ีชุมชนหน้าโรงเลื่อยและชุมชน
ดอนสวรรค์  สถานท่ีคือบริเวณลานออกกําลังกายหน้า
สถานีดับเพลิง



3
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ

11.2 ซ่อมฝาท่อ ซอย 1 อนรรฆนาค สํานักการสาธารณสุข
11.3 ตัดก่ิงไม้ ซอย 7 อนรรฆนาคและซ่อมถนนทางเข้า สํานักการช่าง
สถานีดับเพลิง
11.4 ชุมชนดอนสวรรค์  สายไฟฟ้าบริเวณซอยแดงศิริ จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
ท่ีย่อยซ่ึงอาจเกิดอันตรายต่อพ่ีน้องประชาชนในชุมชน
11.5 ตัดต้นมะขามท่ีกีดขวางบริเวณบ้านนางมยุรี แดงศิ สํานักการช่าง
และบริเวณบ้านนางน้ําฝน
11.6 ขุดล่องท่อระบายน้ําท่ีส่งกลิ่นเหม็น สํานักการสาธารณสุข
11.7 อยากให้เอารถดับเพลิงไปฉีดล้างถนนให้บริเวณ งานดับเพลิง
ด้านในชุมชนดอนสวรรค์เพ่ือความสะอาดและประกาศ
แจ้งให้พ่ีน้องประชาชนรับทราบก่อนท่ีจะดําเนินการ
และนํารถดูดโคลนเข้าไปพร้อมกันเพ่ือทําการดูดโคลนใน
ขณะตอนท่ีทําการล้างถนนด้วย



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    27  มกราคม ๒๕๕7 เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   ......................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน  1.1 บ้านเลขที่ 64 - 88  ถนนแก่งสําโรง ชุมชนวัดเหนอื งานทะเบียนราษฎร

วันท่ี 30 มกราคม 2557  ส่วนสถานท่ีคือ รายชื่อตกหล่นไม่มีบ้านเลขที่มอบให้งานทะเบียนราษฎร 
บริเวณศาลปู่แฮ่ มี 2 ชุมชน คือ ชุมชนวัดเหนือ ไปตรวจสอบและเช็คทะเบียนเลือกต้ังว่าหายออกจาก
กับชุมชนโรงง้ิว ชุมชนเขาไปอยู่ชุมชนอ่ืน หรือหายไปจากบัญชีเลือกต้ัง

1.2 ตัดต้นไม้ในบริเวณศาลปู่แฮ่ , ขุดลอกท่อระบายน้ํา สํานักการช่าง
ถนนอนรรฆนาค , ท่อระบายน้ําอุดตัน , ตัดก่ิงไม้ริมถนน
อนรรฆนาคเพราะปกคลุมสายไฟฟ้า , ซ่อมแซมถนนซอย
ข้างร้านชายงามถึงหน้าบ้านคุณวันทอง

1.3 พ่นยาฆ่าลูกน้ํายุงลาย , ขุดลอกล้างท่อระบายน้ํา สํานักการสาธารณสุข
ซอย 9 , ซอย 11 และบริเวณศาลปู่แฮ่  น้ําเหม็นมาก
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในชุมชน

1.4  ชุมชนโรงง้ิว ซอย 8 ต้องการล้างร่องน้ําเสียเพราะ สํานักการสาธารณสุข
มีกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน  และชุมชนโรงง้ิวอยากให้
พ่นยากําจัดลูกน้ํายุงลาย  

1.5 ซอย 12 ซ่อมพ้ืนถนนข้างล่องน้ําเสีย , ซอย 14 สํานักการช่าง
ร่องน้ําท่ีทําใหม่ไม่ได้ระดับถนน , ซอย 10 ต้องการ 
เปลี่ยนไฟหลักท่ี 3 เปลี่ยนเป็นชุดใหญ่และซอยเล็กท่ี
ออกจากซอย 10 ขอไฟฟ้าไปติดบริเวณโค้งเพราะมืดมาก

2 ฝาท่อระบายน้ําบริเวณหน้าโรงพยาบาลธีรวัฒน์2.1 ฝาท่อระบายน้ําท่ีเป็นฝาเหล็กหน้าโรงพยาบาล สํานักการสารณสุข/
ธีรวัฒน์อยากให้ไปตรวจสอบเช็คและซ่อมแซมเพราะ สํานักการช่าง
เวลารถวิ่งผ่านฝาเหล็กของท่อระบายน้ําเสียงดังรบกวน
ประชาชนช่วงกลางดึก   ฝากให้สํานักการสาธารณสุข
และสํานักการช่างไปแก้ไขเชื่อมฝาเหล็กให้ดําเนินการ
แก้ไขทุกฝา



2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๓ สวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง 3.1  มอบผอ.ภานุเดชเตรียมแผนบูรณะบริเวณสวน ผอ.ภานุเดช 

สาธารณะริมแก่งดอนกลางหลังจากท่ีทํารั้วเสร็จเรียบร้อย เจริญพันธุวงศ์
ว่าจะปรับปรุงภายในอย่างไรให้ดูดี

4 เรื่องท่ี สตง. ท้วงติงให้ดําเนินการแก้ไข 4.1 เรื่องคู่มือรถยนต์  ท่ีหายไป 35 เล่ม  ให้ดําเนินการ งานพัสดุ/สํานักการคลัง
ติดตามและแก้ไขปัญหา

4.2 เรื่องส่งงานแบตเตอรรี่เครื่องตัดค้างช้ากว่ากําหนด รองประเสริฐ /
และไม่มีการดําเนินการปรับ  งานป้องกันผู้ดูแลคือรอง หัวหน้าพงษ์ธร/
ประเสริฐ หัวหน้าพงษ์ธร จ่าเอกภราดรและหัวหน้าพิษณุ จ่าเอกภราดร/
ใหไ้ปดําเนินการคุยกันและหาทางแก้ไขสอบสวนเร่ืองนี้ หัวหน้าพิษณุ
ก่อนท่ีทาง สตง. จะมีหนังสือท้วงติงมา

4.3 การคํานวนค่าปรับผิดในสัญญา การท่ีไปปรับผิด งานพัสดุ/สํานักการคลัง
แล้วเขาส่งงานทันกําหนดไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาส่งงานไม่ทัน
แล้วเราไปปรับผิดจากวันละ 500 แต่เราปรับเขาวันละ 
100 ถือว่าราชการเสียหาย ให้ตรวจสอบและดําเนินการ
สอบสวนก่อนท่ี สตง. จะมีหนังสือท้วงติงมานี้คืออาคาร
เก็บพัสดุของหอประชุมธรรมาภิบาล ใครเก่ียวข้องรับไป
ตรวจสอบและดําเนินการแก้ไข

4.4  เรื่องเงินอุดหนุน เช่น อุดหนุนครูบํานาญ อุดหนุน สํานักปลัดเทศบาล/
ยุวพุทธิกสมาคม อุดหนุนต่างๆ  เราไม่ตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเอาเป็นว่ามอบให้สํานักปลัดไปต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน  และขอให้ส่วนท่ีเก่ียวข้องเรื่องเงินอุดหนุนติด
ตามและประเมินผลเก่ียวกับเรื่องการขอรับเงินอุดหนุน
และเอาไปใช้ขอให้มีรายงานของคณะกรรมการชุดท่ีตั้งข้ึน
ใหม่

5 ประชุมกรรมการรักษาความสงบ 5.1 ประชุมกรรมการรักษาความสงบมอบจ่าเอกภราดร จ่าเอกภราดร เนตวงษ์/
และผอ.วรวิทย์ไปประชุมแทนนายกทุกครั้ง ผอ.วรวิทย์ ภูอวด

6 ประชุมโครงการเมืองสวยไร้มลพิษ 6.1 ประชุมโครงการเมืองสวยไร้มลพิษ ทางสิ่งแวดล้อม สํานักการสาธารณสุข
ภาค 10 จะมาอบรมแก่ท้องถ่ินในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
2557 ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์



3
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๗ ถอดผ้าป่าหาเงินสร้างศาลาให้วัดสว่างคงคา 7.1 มอบให้สํานักการศึกษาดําเนินการตั้งคณะกรรมการ สํานักการศึกษา/

และวัดชัยสุนทร ข้ันตอนการทํางานและประชุมกรรมการ หาวันทอดผ้าป่า ผอ.ภานุเดช
ท่ีเหมาะสมคืออยู่ในห้วงท่ีเศรษฐกิจดี บ้านเมืองสงบ
แล้วนําเรื่องนี้มารายงานให้นายกทราบ  และเรื่องใบฎีกา
ผ้าป่าจะทําอย่างไรอยากให้นําช่างถ่ายรูปไปถ่ายรูปศาลา
เก่าและศาลาใหม่ท่ีเราจะทําและไปวัดขนาดของศาลาให้
ดีมอบผอ.ภานุเดช

8 เรื่องเบ้ียคนพิการ 8.1 เบี้ยคนพิการรายนายเสถียร แซ่อิม พ่ึงจะได้เบี้ยแค่ ผอ.วรวิทย์ ภูอวด/
3 เดือน  เพราะฝากนายธนพลมารับให้และรับต้ังแต่ รองอุบลรัตน์ เปียจําปา
เดือนตุลาคม 2554 แต่นายเสถียรพ่ึงได้รับเงิน 3 เดือน
ผมเลยบอกว่าต่อไปคือเดือนมกราคมให้ลูกมารับแทน
เพราะตัวนายเสถียรไม่ได้สติเลย ผมอยากรู้ว่าเงินหายไป
1 ปีนั้นหายไปได้อย่างไรและควรจะดําเนินการอย่างไร
มอบผอ.วรวิทย์ให้ไปตามลูกเขาให้มารับเองหรือขอบัญชี
ธนาคารเขามาเพ่ือแก้ไขปัญหาและฝากให้ไปสํารวจว่า
การรับเงินแทนต้องมีใบมอบฉันทะทุกครั้งและฝากท่าน
รองอุบลรัตน์ไปดูหลักเกณฑ์การรับเงินแทน

9 กระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาล 9.1 นายบุญเส็ง วิโรจน์รัตน์ เรื่องสํานักงานท่ีดินขอความ สํานักการช่าง
อนุเคราะห์ให้ใช้เครื่องจักรกล สํานักงานท่ีดินจะเป็นผู้
สนับสนุนค่าวัสดุให้  แล้วค่าน้ํามันเป็นค่าวัสดุหรือไม่
ให้สํานักการช่างตอบ  และผลงานไม่สมดุลกับเนื้องาน
เอกสารทะเบียนหนังสือรับ - ส่ง ของสํานักการช่างมีการ
แก้ไขเพราะเหตุใด หลังจากท่ีมีการย้ายเครื่องจักรกลจาก
สํานักงานท่ีดินมาอยู่หลังสนามกีฬาได้มีขโมยของไปซ่ึงมี
ราคาเกือบ 2 แสนบาท 



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    10 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   ......................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี  ชุมชนท่าสินค้า 1.1 ให้ขีดเส้นห้ามจอด ขาว - แดงบริเวณหน้าศูนย์ งานเทศกิจ

สาธารณสุข  ให้ขีดเส้นจอดรถจักรยานยนต์หน้าตลาด
 SML  ชุมชนท่าสินค้า  ขีดเส้นแบ่งเลนตลอดสายชุมชน
ท่าสินค้า  เพ่ิมป้ายลดความเร็ว  มอบงานเทศกิจ

1.2 ปรับแต่งถนนด้านหลังตลาด SML ชุมชนท่าสินค้า สํานักการช่าง

1.3 ตัดแต่งก่ิงไม้ 2 ข้างทางตลอดแนวและตัดก่ิงไม้ท่ียื่น สํานักการสาธารณสุข
ไปหาสายไฟตลอดแนวชุมชนท่าสินค้า

๒ การกําจัดขยะ 2.1 สมรรถนะในการกําจัดขยะ อยากให้ท่านผอ.เพ็ญพร ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข
นํามาทําและต้ังเป็นชื่อโครงการของเรา  เป็นโครงการ
ใหญ่ท่ีมีชื่อว่า"กาฬสินธุ์เมืองสะอาด สิ่งแวดล้อมสร้างสุข"
แล้วเราก็มาแยกว่ามีด้านไหนบ้าง

2.2 ฝากท่านผอ.เพ็ญพรตามเรื่องโครงการขยะไร้ถัง ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข

2.3 ฝากเรื่องสูบน้ําบริเวณสวนสาธารณะกุดน้ํากินให้สูบ สํานักการสาธารณสุข
ตลอดแล้วเติมน้ําใหม่เข้าไป ปัญหากลิ่นเหม็นคาวของน้ํา
ก็จะไม่มี

3 เชิญประชุมท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 3.1 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. เชิญ สํานักการสาธารณสุข
ประชุมท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เก่ียวกับเรื่องคณะ
กรรมการอาหารและยา กรณีผลิตน้ํายาล้างห้องน้ําท่ีบ้าน
แกเปะ ตําบลเชียงเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์  ไปตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการผลิตน้ํายาล้างห้องน้ํา มอบให้
สํานักการสาธารณสุขไปประชุมแทน

4 ศึกษาดูงานเรื่องศูนย์พัฒนานครอบครัว 4.1 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ กองสวัสดิการสังคม
ท่ีศูนย์พัฒนาครอบครัวทุ่งศรีเมืองพัฒนา จะมาศึกษาดูงานเรื่องศูนย์พัฒนาครอบครัว มอบให้กอง
ซอยคาราบาว สวัสดิการจัดเตรียมต้อนรับและดูแลความเรียบร้อย



2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๕ ร่วมมอบสิ่งของวันรวมน้ําใจช่วยกาชาดท่ีจวน 5.1 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู ทุกสํานัก/กอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วพร้อมกันท่ีจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เวลา 09.00 น.
เพ่ือร่วมมอบสิ่งของในวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด

6 ขอเชิญประชุมเครือข่ายกองทุนสุขภาพพ้ืนท่ี 6.1 วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557  ขอเชิญประชุมเครือ สํานักการสาธารณสุข
เขตเมือง ข่ายกองทุนสุขภาพพ้ืนท่ีเขตเมือง ท่ีจังหวัดขอนแก่น 

มอบสํานักการสาธารณสุขไปประชุม

7 ประชากรแฝง 7.1 เราจะแก้ไขเรื่องจํานวนประชากรแฝงอย่างไร มอบ ปลัดเทศบาล
ให้ท่านปลัดและหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลไปประชุม
หารือกันว่าจะพิจารณาว่าในจํานวนประชากรแฝงจํานวน
20,000 กว่าคน เราจะลดจํานวนนี้อย่างไรให้มาเป็น
ประชากรในเขตเทศบาล  ให้สํานักปลัดแต่งตั้งคณะ
กรรมการ ปลัดเทศบาลเป็นประธาน หัวหน้าสํานักปลัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ

8 ทอดผ้าป่าเพ่ือหาเงินสร้างศาลาให้กับวัดสว่าง 8.1 ให้สํานักการศึกษาต้ังคณะกรรมการเก่ียวกับเรื่อง สํานักการศึกษา
คงคาและวัดชัยสุนทร บัญชีการเงินท่ีได้จากการทอดผ้าป่า เพ่ือเกิดความโปร่งใส

และจัดหาวันทอดผ้าป่าเอาวันท่ีเหมาะสมศึกษาดูว่าควร
จะเลือกก่อนหรือหลังวันสงกราต์

9 โครงการถนนสายบุญ 9.1 ฝากผอ.อภิวัฒน์ประชาสัมพันธ์โครงการถนนสายบุญ ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง
ตลอดทุกครั้งเพ่ือเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนมาร่วมทําบุญ
ตักบาตร



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   ......................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 1.1 ชุมชนทุ่งสระอยากให้มีสายตรวจจักรยานลงพ้ืนท่ีใน จ่าเอกภราดร เนตวงษ์ 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557  ซอยช่วงกลางคืน  ให้จ่าเอกภราดรประสาน อปภร. 
(ชุมชนทุ่งสระ  และชุมชนคุ้มห้วย)

1.2 ชุมชนทุ่งสระขอให้ต่อท่อระบายน้ําและซ่อมแซม สํานักการช่าง
ไหล่ถนน และขุดลอกร่องระบายนํ้าจากทุ่งสระไปหมู่บ้าน
ไหมไท  ซ่อมแซมลานกีฬาชุมชน

1.3 ชุมชนทุ่งสระขอให้ล้างท่อระบายน้ําในชุมชนทุกจุด สํานักการสาธารณสุข
และตัดก่ิงไม้บริเวณลานกีฬาชุมชน

1.4 ชุมชนทุ่งสระขอฝากเรื่องหอกระจายข่าวชุมชนและ กองวิชาการ
ผมอยากให้สํารวจดูว่าอุปกรณ์ตัวไหนต้องซ่อมแซมหรือ
ต้องซ้ือใหม่และหอกระจายข่าวของชุมชนไหนบ้างท่ีใช้
ไม่ได้

1.5 ชุมชนคุ้มห้วยขอป้ายลดความเร็วในเขตชุมชน งานป้องกันฯ

1.6 ชุมชนคุ้มห้วยขอคววามอนุเคราะห์ให้ซ่อมแซมถนน สํานักการช่าง
ในชุมชนท่ีเป็นหลุมและย้ายหอกระจายข่าวในชุมชนกลัว
ว่าจะล้มทับบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงเพราะมันค่อนข้างเก่ามาก
และฝากให้ผอ.ภานุเดชสํารวจผู้อยู่อาศัยบริเวณริมห้วย
เข้าไปซ้ายมือว่าบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศัยหรือไม่

2 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือถวายเงินสร้างศาลาให้ 2.1 ฝากผอ.วิเชียรประสานงานและติดตามเรื่องทอดผ้า ผอ.วิเชียร สมภาร
วัดสว่างคงและวัดชัยสุนทร ป่าสามัคคีให้ดําเนินการโดยเร็ว และฝากเรื่องฉลอง 220

ปี กาฬสินธุ์ วันท่ี 19 มีนาคม 2557 

๓ งานกาชาด 3.1 ฝากติดตามงานท่ีเทศบาลได้รับมอบหมายมาทุกงาน ทุกสํานัก/กอง
ของแต่ละสํานัก/กอง/ฝ่าย และเรื่องทําป้ายห้ามต่างๆ

3.2 กําชับเรื่องถังขยะภายในงานกาชาดให้มีทุกจุด สํานักการสาธารณสุข



2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๔ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4.1 ให้สํารวจติดตามเรื่องประชาชากรสัตว์และสรุปเรื่อง สํานักการสาธารณสุข

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่ีได้ลงไปปฏิบัติงาน
เสนอให้นายกทราบ

5 สวัสดิการสังคมคนพิการ 5.1 ให้ศึกษาข้อมูลกฎหมายคุ้มครองแรงงานดูว่าใน หน.พงษ์ธร โพธิ์แท่น
พนักงานท้ังหมดจะต้องมีคนพิการท่ีจ้างมารวมอยู่ใน
จํานวนนั้นก่ีคน ให้สํารวจพนักงานในเทศบาลว่าตรงตาม
ท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ 

6 มาตรการเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ บุคลากร 6.1 อยากให้ติดตามตรวจพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล รองประเสริฐ ออประเสริฐ

พนักงาน ลูกจ้าง เก่ียวข้องกับยาเสพติด ฝากให้ท่านผอ.เพ็ญพรหาวิธีการซ้ืออุปกรณ์แล้วนํามา /ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข
ตรวจให้กับพนักงานเราว่าเก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
และฝากท่านรองประเสริฐติดตามเรื่องนี้ด้วย

7 ขอเชิญร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมแพรวา 7.1 แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมแพรวา ระหว่างวันท่ี 26 ก.พ ทุกสํานัก/กอง
และชุดผ้าพ้ืนเมืองภูไท  - 7 มี.ค 57  แต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมืองภูไท  ระหว่าง

วันท่ี 10 - 25 มี.ค 57   และในวันพุธท่ี 26 ก.พ 57 
ให้ทุกสํานัก/กองแต่งชุดภูไทมาเพ่ือถ่ายภาพส่งสํานักงาน
วัฒนธรรมต่อไป

8 ปัญหาเก่ียวกับเรื่องสัญญาจ้างงานพัสดุทําไม่ทัน8.1 มอบรองอุบลรัตน์เชิญประชุมงานพัสดุ งานนิติกร รองอุบลรัตน์ เปียจําปา
และมาดูว่าจัดซ้ือจัดจ้างไปแล้วยังเหลือรอทําสัญญามี
อะไรบ้างแล้วจะทําให้สร็จได้เม่ือไร  และจะแก้ไขปัญหา
การทํางานช้าไม่ทันได้อย่างไรท้ังงานพัสดุและงานนิติกร

9 แม่บ้านทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลเมือง 9.1 มอบให้สํานักปลัดดําเนินการจัดหาแม่บ้านคนใหม่ สํานักปลัดเทศบาล
กาฬสินธุ์ หรือบริษัทใหม่ ถ้าแม่บ้านคนเก่าไม่มีความรับผิดชอบใน

หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและทํางานไม่เรียบร้อยก็ยกเลิก
แต่ต้องทําให้ถูกต้องตามระเบียบแล้วก็ทําบันทึกเสนอ
ข้ึนมาหานายก 

10 งานบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 10.1 ช่วงท่ีเราบวงสรวงอนุเสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเรื่อง สํานักการศึกษา/
เรื่องการปิดถนนเพ่ือจัดพิธี การปิดถนนว่าจะทั้ง 2 ฝั่งหรือไม่นั้น  ให้สํานักการศึกษา จ่าเอกภราดร

ประสานงานกับจ่าเอกภราดรให้ปรึกษากับทางตํารวจจราจร



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    10  มีนาคม  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 1.1 เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ําในซอยร่วมใจพัฒนา สํานักการสาธารณสุข

ชุมชนวัดหอไตรฯ
1.2 ซ่อมแซมถนนซอยร่วมใจพัฒนาและตัดก่ิงไม้ถนน สํานักการช่าง
อนรรฆนาคจนถึงทางโค้งถนน 1155   และตัดก่ิงไม้
ซอยวัดหอไตรฯ

1.3 ซ่อมแซมหอหระจายข่าว 2 จุด 1.บ้านยายบัวทอง กองวิชาการ
2. บ้านประธานชุมชน

๒ เรื่องนําน้ํามาลงท่ีหนองซัมหมู 2.1 ผมไปคุยกับเจ้าหน้าท่ีเข่ือนลําปาวบอกว่าปีนี้น้ํามี สํานักการช่าง
ปริมาณมากและปล่อยลงมาท่ีคลองชลประทานเต็ม
ผมเลยอยากจะได้น้ํามาลงท่ีหนองซัมหมูฝากผอ.ภานุเดช
ไปดูกับช่างปัญญาและดําเนินการให้ด้วย

๓ ถุงทรายท่ีนําไปก้ันเอาไว้ท่ีท่อระบายน้ําหน้า 3.1 ถุงทรายของเทศบาลท่ีนําไปก้ันเอาไว้ท่ีท่อระบายน้ํา สํานักการช่าง
ร้านกมลซุปเปอร์ฯ หน้าร้านกมลซุปเปอร์ฯ ยังไม่ได้เก็บและจะซ่อมแซม

บริเวณนั้นอย่างไรยังไม่ชัดเจนฝากสํานักการช่างดูด้วย

4 โรงจอดรถข้างเทศบาล 4.1 โรงจอดรถข้างเทศบาลท่ีรื้อไปแล้วนั้นผมอยากให้นาํ สํานักการช่าง
มาสร้างใหม่บริเวณข้างสํานักการสาธารณสุข

5 ซ่อมแซมถนนบ้านอาจารย์ลําใย 5.1 ถนนบ้านอาจารย์ลําใยอยู่ข้างศูนย์เด็ก 2 ผมได้ลง สํานักการช่าง
ไปดูกับช่างปัญญาแล้ว  จะรู้ว่าควรจะทําบริเวณไหน

6 เร่งซ่อมแซมศาลาในบริเวณสวนสาธารณะแก่ง 6.1 อยากให้เร่งซ่อมแซมศาลาให้ อปพร. ได้ใช้เป็นท่ี สํานักการช่าง
ดอนกลาง ทํางานแล้วจะได้มีคนเฝ้าท้ังด้านหน้าและด้านหลัง

๗ ซ่อมแซมท่อน้ําท้ิงของสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 7.1 ซ่อมแซมท่อน้ําท้ิงของสวนสาธารณะกุดน้ํากินจะ ผอ.ภานุเดช เจริญพันธุวงศ์

ดําเนินการอย่างไรจะทําเองหรือจะใส่ในเทศบัญญัติ
ฝากผอ.ภานุเดชติดตามงานและรายงานให้นายกทราบ
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ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๘ พมจ. เชิญเข้าร่วมประชุม ในวันท่ี 13 มี.ค 57 8.1  วันท่ี 13 มีนาคม 2557 พมจ.เชิญเข้าร่วมประชุม นางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล/

เก่ียวกับเรื่องการทําความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ รองอุบลรัตน์ ปียจําปา/
ดําเนินกิจกรรมของสํานักงานพัฒนาสังคมและความ กองสวัสดิการสังคม
ม่ันคงของมนุษย์  มอบให้ท่านเลขาฯและรองอุบลรัตน์
และเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการท่ีเก่ียวข้องไปร่วมประชุม

9 งานบวงสรวงอนุสาวรีย์พระชาชัยสุนทร 9.1 มอบให้สํานักการศึกษาเชิญชวนผู้นําชุมชนมาร่วม สํานักการศึกษา
เฉลิมฉลอง 220 ปี กาฬสินธุ์ ในงานบวงสรวงและร่วมตักบาตรพระ 221 รูป

9.2 เรื่องสถานท่ีในงานบวงสรวงเตรียมให้เพียงพอฝาก ผอ.ภานุเดช เจริญพันธุวงศ์

ผอ.ภานุเดชกํากับดูแล

10 ประชุมสันนิบาต วันท่ี 13 - 14 มี.ค 57 10.1 นายกจะเดินทางไปประชุมสันนิบาต  วันท่ี 13 -  สํานักปลัดเทศบาล
14 มี.ค 57  ท่ีกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้รถส่วนตัวให้
สํานักปลัดทําหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    24  มีนาคม  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี  วันท่ี 27 มีนาคม 1.1 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสวนสาธารณะกุดยาง สํานักการช่าง

2557 ชุมชนกุดยางสามัคคีและชุมชนโพธิ์ไทร สามัคคี  และปรับปรุงซอยอุดมชัย

1.2 ชุมชนโพธิ์ไทรขอป้ายห้ามคนจับปลาในบ่อกุดน้ําลัด สํานักการช่าง
และถนนคลองฝั่งขวาฤดูฝนสัญจรไปมาลําบากขอความ
กรุณาแก้ไขปรับปรุงถนน

1.3 ฉีดพ่นยาป้องกันยุงลายในบริเวณชุมชนโพธิ์ไทรและ สํานักการสาธารณสุข
ครัวเรือนทุกครัวเรือน

๒ วัดสว่างคงคาขอความอนุเคราะห์แจกซองงาน 2.1 หลวงพ่อวัดสว่างคงคาขอความอนุเคราะห์แจกซอง ทุกสํานัก/กอง
บุญเดือน 4 บุญเดือน 4  จัดข้ึนวันเสาร์ท่ี 29 มีนาคม 2557 กองสวัสดิการสังคม

เชิญชวนทุกท่านถ้าว่างก็ไปร่วมงานบุญและซองฝากให้
ทุกสํานัก/กองแจกช่วยกัน  ฝากให้กองสวัสดิการนําซอง
ไปแจกให้ประธานชุมชนท้ัง 36 ชุมชน 

๓ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาอํานวยความยุติธรรม3.1 ตั้งคณะกรรมการพิจารณาอํานวยความยุติธรรมแก่ สํานักปลัดเทศบาล
แก่ผู้ร้องในการสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษาผู้ร้องในการสอบรองผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยมีท่าน

รองอุบลรัตน์ รองประเสริฐ ผอ.กองวิชาการ และหัวหน้า
สํานักปลัดเทศบาลเป็นเลขาฯ มอบให้สํานักปลัดตอบ
หนังสือผู้ท่ีร้องไปว่าเราได้ตั้งคณะกรรมการสอบตามนี้
ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันและรายงานให้นายกทราบ

5 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรค์ล้างส้วมพร้อม 5.1 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรค์ล้างส้วมพร้อมกันเพ่ือ รองอุบลรัตน์ เปียจําปา
กันเพ่ือรับวันสงกรานต์ รับวันสงกรานต์ แจ้งทุกท่านทุกองค์กรและทุกหน่วยงาน รองประเสริฐ ออประเสริฐ

ห้องน้ําสาธารณะ ตลาด วัด สถานีบริการนํ้ามัน โรงเรียน ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง
ให้ท่านดูแลในส่วนความรับผิดชอบของท่านและส่งภาพ หน.พงษ์ธร โพธิแท่น/
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ได้ท่ีสํานักงานอนามัยสิ่ง สํานักปลัดเทศบาล
แวดล้อม กรมอนามัย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ

6 ศึกษาดูงานท่ีภูพาน จังหวัดสกลนคร 6.1 ท่ีเราไปดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานให้ทุก ทุกสํานัก/กอง
สํานัก/กองสรุปผลให้นายกว่าจะนําความรู้ท่ีได้ไปทําอะไร



2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๗ วันท่ี 31 มี.ค 57 วันมหาเจษฎาบดินทร์ 7.1 วันท่ี 31 มีนาคม 2557 วันพระบาทสมเด็จพระนั่ง ทุกสํานัก/กอง

เกล้าเจ้าอยู่หัว  แจ้งคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนการงาน
และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทุกสํานัก/กอง ไป
ร่วมพิธีและพร้อมกันท่ีวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์

8 ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแก่นเชิญอบรม 8.1 ป.ป.ช.ประจําจังหวัดขอนแก่นเชิญอบรมในโครงการรองประเสริฐ ออประเสริฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม วันท่ี 
1 - 2 เมษายน 2557 มอบให้รองประเสริฐไปร่วมอบรม
ท่ีจังหวัดขอนแก่น

9 ศูนย์อนามัยท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 9.1 กรมอนามัยประสานความร่วมมือกรมส่งเสริมฯจัด สํานักการช่าง/
เชิญประชุม ประชุมท่ีศูนย์อนามัยท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา วันท่ี 8 - สํานักการสาธารณสุข

9 เมษายน 2557 ณ โรงแรมสบายโฮเทล มอบให้ไป 2 
คน คือสํานักการช่าง และสํานักการสาธารณสุข 

10 ทุกสํานัก/กองมีอะไรให้นายกลงนามให้เตรียม 10.1 ทุกสํานัก/กองเตรียมเรื่องไว้มีอะไรให้นายกลงนาม ทุกสํานัก/กอง
เรื่องไว้ เพราะวันท่ี 23 เม.ย - 2 พ.ค 2557 ผมจะไปเรียนของ

สถาบันพระปกเกล้าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

11 เรื่องมาตรการประหยัดไฟฟ้าของเทศบาลเมือง 11.1 ฝากทุกสํานัก/กองให้ประหยัดไฟฟ้า เปิด-ปิด ตาม ทุกสํานัก/กอง
กาฬสินธุ์ เวลาท่ีกําหนด  และในช่วงนี้ถ้ามีการจะไปขยายเขตหรือ

ติดตั้งโคมก็ให้ชะลอไว้ก่อนถ้าเราควบคุมหน่วยไฟฟ้าได้
ไม่ให้ใช้เกินเราค่อยไปดําเนินการฝากสํานักการช่าง

12 อุปกรณ์ของเด็กเล่น 12.1 เรื่องอุปกรณ์ของเด็กเล่นท่ีเราจะนําลงตามชุมชน ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
ฝากให้ผอ.วรวิทย์ติดตามเช็คดูว่าชุมชนไหนอยากได้และ
มีสถานท่ีพร้อมลงอุปกรณ์



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันอังคารท่ี   8  เมษายน  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 1.1  ซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ําบริเวณโค้งมุมวัดใต้ สํานักการช่าง

ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 เมษายน 2557 หน้าร้านซักผ้า
ชุมชนตลาดเก่าและชุมชนวัดใต้

1.2 หลอดไฟฟ้าเปลือยไม่มีกรอบคอบหลอดไฟฟ้า สํานักการช่าง
บริเวณมุมร้านโรงกลึง วัดใต้

1.3 ชุมชนตลาดเก่า  ซ่อมป้ายชุมชนหน้าร้านเซเว่นฯ กองสวัสดิการสังคม/
ใกล้วงเวียนน้ําพุพังเสียหาย และให้กองสวัสดิการออกไป สํานักการช่าง
สํารวจ  ท้ัง 36 ชุมชน ว่ามีป้ายชุมชนไหนชํารุดเสียหาย

1.4 ซ่อมแซมฟุตบาทถนนพรรณา  ถนนสุจินดา สํานักการช่าง
ถนนโสมพะมิตรซ่ึงเป็นหลุมลึกมาก  

1.5 ตัดต้นไม้ท่ีข้ึนตามสายไฟฟ้าของชุมชนตลาดเก่า สํานักการช่าง

1.6 ดูแลความสะอาดบริเวณซอยบ้านท่ีเกิดไฟไหม้มีเศษ สํานักการสาธารณสุข
ขยะบริเวณร้านอีฮง  และตามซอยทุกซอยให้สะอาด

2 บิ๊กซีจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 2.1 บิ๊กซีจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุขอเชิญเข้าร่วม ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
กิจกรรม  วันท่ี 12 เมษายน 2557  เวลา 14.00 น.
มอบให้ผอ.วรวิทย์ไปร่วมกิจกรรมแทนนายก

๓ ขอเชิญรับเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้อง 3.1 ขอเชิญรับเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์

ถ่ินดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต /กองสวัสดิการสังคม
จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 28 เมษายน 2557 เป็นงานของ
กองสวัสดิการรับผิดชอบและมอบให้รองนพสิทธิ์ไปแทน

๔ ขอเชิญรับเกียรติบัตรงานวันแห่งครอบครัว 3.1 ขอเชิญรับเกียรติบัตรงานวันแห่งครอบครัววันผู้สูง กองสวัสดิการสังคม
วันผู้สูงอายุ อายุ วันท่ี 10 เมษายน 2557  ณ หอประชุมเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 



2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๕ เชิญอบรมการพัฒนากลไกเฝ้าระวังการปลอม 5.1 การพัฒนากลไกเฝ้าระวังการปลอมปนฟอร์มาลีนใน สํานักการสาธารณสุข

ปนฟอร์มาลีนในอาหาร อาหารภาคตะวันออกเฉยงเหนือ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นขอเชิญเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานอาหาร
ปลอดภัย 1 ท่าน อบรมท่ีโรงแรมเจริญธานี วันท่ี 24 
เมษายน 2557 มอบสํานักการสาธารณสุขไปประชุม

6 นัดประชุมกันในกองสวัสดิการสังคมเพ่ือการ 6.1 มอบให้ผอ.วรวิทย์ประชุมกันในกองสวัสดิการสังคม ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือมอบหมายงานและประสานงานกันในกองเพ่ือการ

ขับเคลื่อนงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันอังคารท่ี   21  เมษายน  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 1.1 ตัดแต่งก่ิงไม้รอบบริเวณหนองน้ําชุมชนหนอง สํานักการช่าง

ครั้งท่ี 9 ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน 2557ไชยวานและต้นไทรและซ่อมแซมสายไฟฟ้าบริเวณสนาม
ชุมชนหนองลิ้นจี่และชุมชนหนองไชยวาน เด็กเล็ก  จัดเก็บสายไฟฟ้าบริเวณริมน้ํา  และทําป้าย

ถนนหนองไชยวานติดตั้งบริเวณทางเข้าชุมชนเส้น
บายพาส

1.2 ตัดหญ้าจากปากทางเข้าชุมชนและบริเวณรอบหนอง สํานักการสาธารณสุข
น้ําชุมชนหนองไชยวาน และซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ํา
บริเวณถนนทางลงด้านบ้านกุดอ้อ จํานวน 2 ฝา และฝน
ตกน้ําขังบริเวณหน้าชุมชนหนองไชยวานเพราะไม่มี
ท่อระบายน้ํา

1.3 ขอให้ตัดต้นไม้บ้านเลขที่ 50 และบ้านเลขที่ 43/1 สํานักการช่าง
และโคมไฟไม่ติดหน้าบ้านเลขที่ 52  ชุมชนหนองลิ้นจี่

1.4ขอถังขยะและตัดหญ้าตามซอยของชุมชนหนองลิ้นจี่ สํานักการสาธารณสุข

2 เกาะกลางถนนและเครื่องออกกําลังกาย 2.1 เกาะกลางถนนทุกเกาะไม่มีการตัดหญ้าเลย  ฝาก หน.สนธยา  สีหานนท์
สนธยากําชับให้เร่งตัดและชุมชนหนองไชยวานให้ไปคุย
กับประธานชุมชนเรื่องสถานท่ีในการลงเครื่องออกกําลัง
กายและเครื่องเด็กเล่นเร่งดําเนินการให้เรียบร้อย

3 เชิญประชุม 3.1 ประชุมจังหวัด วันท่ี 29 เมษายน 2557  มอบท่าน นายฉลอง  ฆารเลิศ
ปลัดไปประชุมแทน

3.2 ศูนย์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประชุมวันท่ี ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
24 เมษายน 2557  มอบผอ.วรวิทย์ไปประชุม

4 งานวันเทศบาล 4.1 อยากฝากเรื่องการจัดอบรมให้หัวหน้าส่วนการงาน ทุกสํานัก/กอง
ไปกําชับพนักงานทุกคนว่าให้เข้าอบรมไม่ใช่แค่ไปลงชื่อ
เท่านั้นแต่ต้องเข้ารับการอบรมและใส่ใจด้วย



2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๕ การประชุมเรื่องทอดผ้าป่าสามัคคี 5.1 การประชุมเรื่องทอดผ้าป่าสามัคคีให้ผอ.สํานักการ ผอ.วิเชียร สมภาร/

ศึกษาเตรียมหัวข้อเข้าประชุมและประสานกับนายอิงควตั สํานักปลัด
เรื่องการนําเสนอปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไขท่ีนายกทํา
ไว้และมอบสํานักปลัดเรื่องการบริการนํ้าดื่มและกาแฟ
แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

6 วันแรงงานแห่งชาติ 6.1 วันแรงงานแห่งชาติ วันท่ี 30 เมษายน 2557 นายฉลอง  ฆารเลิศ
มอบท่านปลัดไปเป็นตัวแทนวันแรงงานแห่งชาติ

7 การจ่ายเบี้ยยังชีพ 7.1ฝากผอ.วรวิทย์กําชับเจ้าหน้าท่ีเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผอ.วรวิทย์ ภูอวด



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันอังคารท่ี   6  พฤษภาคม  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท เรอง การดาเนนการ สานก/กอง ทรบผดชอบ
๑ เชิญผู้สูงอายุมาประชุม 1.1 เชิญผู้สูงอายุมาประชุมเพ่ือถามความต้องการและจดั ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข

ทําโครงการนําผู้สูงอายุมาอบรม  ดูแลและสัมมนา  
เงินงบประมาณเราเอาจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ฝากผอ.เพ็ญพรติดตามและดําเนินการเรื่องนี้

๒ ทอดผ้าป่า 2.1  ฝากผอ.วิเชียรออกตารางการทํางานเรื่องงานผ้าป่า ผอ.วิเชียร  สมภาร
และนัดประชุมคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง ฝากเรื่องการประชา
สัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ การแจกซองและเชิญคณะกรรมการ
จัดหารายได้มาประชุมและลงพ้ืนท่ีตามบ้านเรือนของ
ประชาชนขอบรจาค

๓ ให้เฝ้าระวังเรื่องการใช้จ่ายเงิน 3.1 อยากให้เฝ้าระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินและฝากให้ทุก ทุกสํานัก/กอง
สานก/กองไปดูโครงการของตวเองทเหลออยูวาโครงการ
ไหนสามารถชะลอได้ให้พิจารณา

4 โครงการถนนสายบุญ วันพุธท่ี 7 พ.ค. 57 4.1  สํานักการช่างอย่าลืมไปต้ังเต้นท์และฝากทุกสํานัก/ สํานักการช่าง/
กองไปร่วมทําบุญด้วยกัน ทุกสํานัก/กอง

5  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 5.1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของชุมชน ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
ชุมชน เรื่องสถานท่ีพัก และรายละเอียดมอบให้ผอ.วรวิทย์ไป

ดําเนินการและติดต่อประสานงาน

๖ โครงการจัดซ้ือจัดจ้างท่ียังเหลือ 6.1  ในเทศบัญญัติเก่ียวกับเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานจัดซ้ือ หน.จําลอง ศรีนามล/
จัดจ้างโครงการท่ีเหลือรีบเร่งดําเนินการฝากหัวหน้า สํานักการช่าง
จาลอง และเรองถนน 3 สาย ทมปญหาคอซอยพงษปลด
ซอยอนรรฆนาค และซอยข้างโรงสีดุลสมบูรณ์  ให้สํานัก
การช่างรีบติดตามและดําเนินการต่อไป

7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อปท. 7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อปท. โปร่งใส ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง
โปร่งใส่ หัวใจคุณธรรม หัวใจคุณธรรม  วันท่ี 5 - 6 มิถุนายน 2557  มอบให้

ผอ.อภิวัฒน์ติดตามประสานงานในเรื่องนี้ให้เรียบร้อย

2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๘ ประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 8.1  รางวัลธรรมาภิบาล ในปี 2557 เราจะส่งเรื่อง ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข



สิ่งแวดล้อมและชูเรื่องนี้เพราะรถขยะเราก็ซ้ือใหม่แล้ว  
และผมคิดว่าเรื่องนี้เราพอจะสู้ได้ ฝากท่านผอ.เพ็ญพร

9 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 9.1 ชุมชน ก.ส.ส.  เรื่องคอนกรีต ท่อระบายน้ํา สํานักการช่าง
 ในวันพฤหัสบดีที 8 พฤษภาคม  2557 เส้นโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ - เทคนิค - เคหะฯ 
(ชุมชน ก.ส.ส. และชุมชนหนองผักแว่น)

9.2 ชุมชน ก.ส.ส. ติดตั้งหอกระจายข่าวและย้าย กองวิชาการฯ
หอกระจายข่าว

9.3  ชุมชนหนองผักแว่นขอให้ทะเบียนราษฎรจัดทํา สํานักปลัดเทศบาล
ทะเบียนบ้านเป็นรูปเล่มให้ชุมชนทุกชุมชนเพ่ือจะได้มี
ขอมูล , ขอใหปองกนดบเพลงฝกอบรมราษฎรในการ
ดับเพลิงชุมชนละ 5 - 10 คน และขอให้เทศกิจตรวจ
ตราร้านขายของล้ําถนนฟุตบาทหรือทางเท้าตอนนี้มีมาก

9.4 ชุมชนหนองผักแว่นควรจัดหาป้ายจราจร ตามสี่แยก สํานักการช่าง
ถนนในเขตเทศบาลให้ครบ , ควรจัดตีเส้นบนผิวจราจร
ถนนในเขตเทศบาลให้ครบถ้วนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ควรตรวจรกษาความสะอาดถนนสายตางๆใหเปนเมอง
น่าอยู่น่าเท่ียวและสวยงาม

9.5 ชุมชนหนองผักแว่นขอให้ฉีดพ่นยาฆ่ายุงลายตาม สํานักการสาธารณสุข
ร่องถนนหรือหมู่บ้าน เดือนละ 1 - 2 ครั้ง ,ขอให้ทําหมัน
แมว และกําจัดหนูเพราะปัจจุบันมีจํานวนมากขอให้จัด
เจาหนาทออกมารบบรการ , ควรจดใหมรางวลจบสตว
ตามข้อ 2 ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด

9.6 ชุมชนหนองผกแวนควรจดหาอุปกรณการศกษา สานกการศกษา
มอบให้แก่โรงเรียนเทศบาล เช่น หนังสือ แบบเรียนให้ครบ , ควรเพมหลกสูตรการเรยน เชน เรองการเมอง 
การปกครอง , ควรจัดหาครูผู้สอนท่ีชํานาญการ เช่น การ
กีฬาหรือดนตรี

3
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ

9.7 ชุมชนหนองผักแว่นขอให้เร่งรัดการจัดเก็บภาษีตาม สํานักการคลัง
ระเบียบฯอย่างท่ัวถึงเพ่ือจะได้นําเงินมาพัฒนา , ควรจัด
ให้มีการนําสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ชาวบ้าน 3 เดือน/ครั้ง ,ควรพิจารณาค่าใช้จ่ายหรือรางวัล
ให้แก่ชุมชนท่ีให้ความร่วมมือ



9.8  ควรจัดทําแผนหรือแจ้งให้ชุมชนทราบในเวลา กองวิชาการฯ
อันควร , ควรจัดทําแผนให้นักเรียนมีความโอบอ้อมอารี
ตอผูใหญ เชน ความเคารพ , ควรจดทาโครงการอบรม
หน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรมอันดีต่อเยาวชนหรือนักเรียน
เพราะสังเกตุดูแล้วปัจจุบันนี้มีโจรผู้ร้ายคนไม่มีศีลธรรม
มากขนทุกวน

10 เก็บเศษวัสดุบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 10.1  เก็บเศษวัสดุท่ีกองอยู่บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 สํานักการสาธารณสุข
มอบสานกการสาธารณสุขเอาชุดเฉพาะกจไปเกบเพราะ
ว่าโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแล้ว

                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    19  พฤษภาคม  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ รายงานการประชุมเกยวกบการพจารณา 1.1 รายงานการประชุมเกยวกบการพจารณาประชากร หน.พงษธร โพธแทน

ประชากรแฝง แฝงตามท่ีนายกมอบหมายต้ังคณะกรรมการข้ึนมานั้น
อยากใหหวหนาพงษธรดาเนนงานแบบมเปาหมายและ
วิธีการแนวทางกําหนดหน้าท่ีให้ชัดเจนมากกว่านี้



๒ ผลการตรวจตดตามการจดทาสงอานวยความ 2.1 ผลการตรวจตดตามการจดทาสงอานวยความสะดวก หน.พงษธร โพธแทน
สะดวกและคัดเลือกสถานท่ีดีเด่นเพ่ือประโยชน์ และคัดเลือกสถานท่ีดีเด่นเพ่ือประโยชน์ต่อคนพิการแต่
ต่อคนพิการ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่พร้อมท้ัง

5 หมวดนนใหหน.พงษธร  ออกคาสงใหกอง/ฝายทรบ
ผิดชอบศึกษาและดําเนินการให้สมบูรณ์ในส่วนท่ีตัวเอง
รับผิดชอบให้ครบถ้วนพร้อมท่ีจะประเมิน

3 ทอดผ้าป่าสามัคคี 3.1 มอบให้ผอ.วรวิทย์รับงานเก่ียวกับเรื่องการไป ผอ.วรวิทย์ ภูอวด
ประสานกับชุมชนโดยจะออกตารางลงพ้ืนท่ีขอรับบริจาค
ตามชุมชนต่างๆ เริ่มวันท่ี 21 พ.ค - 3 มิ.ย 57 และเม่ือ
ลงพ้ืนท่ีต้องมีรถประชาสัมพันธ์เพ่ือประกาศให้พ่ีน้อง
ประชาชนรับทราบเป็นจุดๆด้วย

3.2 เรื่องการดําเนินงานต่างๆสํานัก/กอง/ฝ่ายไหนรับ ทุกสํานัก/กอง
ผิดชอบอะไรก็ดําเนินการในส่วนท่ีตัวเองรับผิดชอบ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานท่ี และเรื่องกําหนดออกพ้ืนท่ีตาม
ชุมชนต่างๆและเรื่องวันทอดผ้าป่าท้ัง 2 วัน คือวันท่ี 6 
และ 7 มิถุนายน 2557 ท่ีวัดสว่างคงคาและวัดชัยสุนทร

3.3 มอบให้ผอ.สํานักการศึกษาแก้ไขและกําหนดเวลา ผอ.วิเชียร สมภาร
ในวันทอดผ้าป่าใหม่จาก เวลา 07.00 น. เป็นเวลา
ประมาณ 08.00 - 08.30 น. ตามความเหมาะสม

3.4 มอบให้พนักงานทุกสํานัก/กอง/ฝ่ายช่วยบอกบุญ ทุกสํานัก/กอง
กับญาติพ่ีน้องของตัวเองเพ่ือทําบุญร่วมกันในการสร้าง
ศาลาบําเพ็ญกุศลในครั้งนี้

2
ท เรอง การดาเนนการ สานก/กอง ทรบผดชอบ

3.5 รําวงย้อนยุค  นางรํา ดนตรี และการแสดงของ กองสวัสดิการสังคม
ชุมชน  มอบกองสวัสดิการ

3.6 เรื่องสถานท่ีและกางเต้นท์ต้องไปจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ สํานักการช่าง
วันท่ี 2 มิถุนายน 2557

๔ โครงการเทศบาลเคลอนทพบประชาชน 4.1 ชุมชนวดสวางพฒนาบรเวณสะพานสายใหมเสาลาย สานกการชาง
 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤษภาคม  2557 ทรุดขอความอนุเคราะห์ให้ซ่อมแซมหรือสร้างใหม่
(ชุมชนวัดสว่างพัฒนาและชุมชนวัดสว่างคงคา)

4.2 ชุมชนวดสวางพฒนาขอความอนุเคราะหตดหญา สานกการสาธารณสุข
ตัดต้นไม้ ซอยพรทาอุทิศ (ทางลงแก่งดอนกลาง) ,ขุดลอก
ท่อระบายน้ํา ซอยประชาล่มเย็นและซอยอรรฆนาค 21



4.3 ชุมชนวดสวางคงคาตดหญาขางทาง ซอยโคกเวยง สานกการชาง
ซอยชัยสุนทร 1,2 ขอฝาท่อระบายน้ําแทนอันเก่าท่ีชํารุด
ซ่อมบํารุงถนนทางแยก ซอย 5 หนุ่ม ทางชํารุดต่างระดับ

4.4 ลอกท่อระบายน้ํา ซอยโคกเวียง ซอย 5 หนุ่ม และ สํานักการสาธารณสุข
ซอยชัยสุนทร 1,2  ฝนตกมาน้ําไหลไม่ทันเนื่องจากดิน
ไปอุดเกือบถึงท่อ

                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    2  มิถุนายน  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ ทอดผ้าป่าสามัคคี 1.1 การจัดสถานท่ีโต๊ะ เก้าอ้ี ต้อนรับแขก  และเวที สํานักการช่าง

1.2 การประดับตกแต่งเวที  ประดับตกแต่งภายในงาน สํานักการศึกษา
มอบสํานักการศึกษา

1.3 เดินขอรับเงินบริจาคเพ่ิมเติมนําทีมโดยท่านปลัด ทุกสํานัก/กอง
เทศบาลและหวหนาสวนการงาน



1.4 บริการนํ้าดื่มแขกท่ีมาร่วมงานและพ่ีน้องประชาชน ทุกสํานัก/กอง
ทมารวมทาบุญทอดผาปา 

๒ ขอให้ทํารั้วหลังอาคารพาณิชย์ตลาดโต้รุ่ง 2.1 ตลาดโต้รุ่งอยากได้รั้วหลังอาคารพาณิชย์ให้นําแผง จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
รวลอเหลกไปกนเปนแนวเขตกคงพอจะทาไดยงไงฝาก
จ่าเอกภราดรดําเนินการ

3 สวนสาธารณะกุดนํากิน 3.1 เรืองปลาในกุดนํากินทีเราจะนําขึนมาขายหรือจะ นายฉลอง ฆารเลิศ
ดําเนินการอย่างไรนั้นฝากท่านปลัดเทศบาลรีบเร่งดําเนิน
การและกําหนดวิธีการให้ชัดเจน

๔ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 4.1 ชุมชนริมแก่งดอนกลางขอความอนุเคราะห์ให้ตัด สํานักการช่าง
(ชุมชนรมแกงดอนกลางและชุมชนดอนกลอย) ตนไมหนาบานยายเยน  ขอปายหามทงขยะ 1 ปายและ

ตัดต้นไม้ 2 ข้างทาง (เส้นไปหมู่บ้านม่ันคง) ต้นข้ีเหล็กติด
สายไฟฟ้าใกล้บ้านเพชรสุริยา

4.2 ชุมชนดอนกลอยขอท่อระบายน้ํา 60 ซม. สํานักการช่าง
ถนนตัดใหม่  ริมแก่งดอนกลาง  และลานกีฬาชุมชนท่ี
ว่างเปล่าด้านทิศเหนือของชุมชน

4.3 กลิ่นเหม็นสารเคมีจากโรงงานรับซ้ือขยะ  และตัด สํานักการสาธารณสุข
ก่ิงไม้ตามถนนในชุมชน

2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ

4.4 จัดโครงการลานกีฬาชุมชน ท่ีพักผ่อนและออกกําลัง กองวิชาการฯ
กาย

5 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 5.1 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ทุกสํานัก/กอง
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบ วันท่ี 2 เมษายน 2558  (ฉลอง 60 ปี) 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฝากให้แต่ละส่วนการงานไปคิดโครงการเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    16  มิถุนายน  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ เรองผูสูงอายุ 1.1 เรองผูสูงอายุอยากฝากใหเพมกจกรรมเยยมยาม สานกการสาธารณสุข

ถามไถ่เข้าไปในโครงการเดิมท่ีมีอยู่แล้ว

1.2  เรองจดตงโรงเรยนของผูสูงอายุ อยากเชญผูสูงอายุ สานกการสาธารณสุข/
มาหารือกันว่าเราจะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุกันอย่างไร กองสวัสดิการสังคม
ฝากเรื่องนี้ให้ส่วนท่ีเก่ียวข้องคือสํานักการสาธารณสุข
ติดตามและตั้งคณะกรรมการข้ึนมาดําเนินการ

๒ ศูนย์คุณธรรม 2.1 อนาคตอันใกล้นี้ศูนย์คุณธรรมจะต้ังให้เทศบาลเป็น ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง
ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับเรื่องคุณธรรมความซ่ือตรง
ให้ผอ.อภิวัฒน์เตรียมตัวไว้

๓ สรุปยอดงานทอดผ้าป่า 3.1 ผมอยากให้นํายอดเงินท่ีได้รับบริจาคในการทอด กองวิชาการฯ



ผ้าป่าสามัคคีแจ้งให้ประชาชนรับทราบใน Facebook 
เปนการประชาสมพนธใหรบรูรบทราบโดยทวกนอกทาง

ฉะนั้นการตั้งศูนย์ปรองดองคือการท่ีมีประชาชนมาร่วม
ประชุม อบรม พูดคุย  และร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน
สานก/กองไหนมกจกรรมเกยวกบเรองปรองดองรายงาน
เข้ามาได้ท่ีสํานักปลัดเทศบาลเพ่ือจะได้นําเข้าศูนย์ต่อไป

5 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 5.1 เดือนสิงหาคมผมอยากมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ทุกสํานัก/กอง
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าฯนอกจากท่ีเราจัดงานอยู่แล้วคือวันท่ี

12 ส.ค 57 ผมอยากให้มีการจัดงานจักรยานซ่ึงมีชมรม

จักรยานเข้ามาร่วมด้วยและชมรมวิ่งมาวิ่งรอบแก่งดอน
กลาง เปา้หมาย 1,000 คน เพือเปน็การเฉลิมพระเกียรติ
ฝากสํานัก/กองท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องสถานท่ีและการ
ดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรตินี้เราจะมาคุยกันอีกครั้ง

2
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
6 เชิญเยี่ยมชมสังเกตุการณ์จัดกิจกรรมค่าย cic 6.1 ขอเชิญเยี่ยมชมสังเกตุการณ์จัดกิจกรรมค่าย cic ณ สํานักการศึกษา

อ. กมลาไสย วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 -
15.00 น. เป็นงานของสํานักการศึกษาให้มอบเจ้าหน้าท่ี
ไปร่วมด้วย

7 ถนนสายบุญ 7.1 ถนนสายบุญ วันท่ี 18 มิถุนายน 2557  มอบให้ สํานักการช่าง
สํานักการช่างไปกางเต้นท์เตรียมสถานท่ี

8 เชิญประชุมส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับทองพัส 8.1 วันท่ี 18 มิถุนายน 2557 ประชุมเก่ียวกับเรื่อง สํานักการสาธารณสุข
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับทองพัส  ท่ีห้องแพรวา
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ฝากสํานักการสาธารณสุขตามเรือง

9 กาแฟเช้าจังหวัด ท่ีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 9.1 กาแฟเช้าจังหวัด วันพุธท่ี 18 มิถุนายน 2557 ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง
อ.ยางตลาด ตรงกบตกบาตร  ฝากผอ.อภวฒนประสานกบหวหนา

สํานักงานจังหวัดด้วยว่าจะเลื่อนหรือไม่

 ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 มิถุนายน  2557 วันค่ีตลอดสาย และให้เทศกิจจัดระเบียบการจราจรของ
(ชุมชนบุญกว้าง) ร้านค้าใช้ช่วงเย็นถนนบุญกว้าง จัดให้มีถังดับเพลิงในจุด

ชุมชน  

10.2 ฟุตบาทบนถนนบุญกว้างชํารุดตลอดเส้นทางท้ัง สํานักการช่าง
สองฝั่ง  ขอต่อเติมท่ีทําการชุมชนเพ่ือจัดเก็บพัสดุและ
เปลี่ยนแปลงห้องน้ําชุมชนให้มีห้องเก็บสิ่งของ



10.3 ใหเทศบาลจดรถรบซอขยะในชุมชนใหเปนระบบ สานกการสาธารณสุข
ให้จัดโครงการให้ความรู้ด้านการสาธารณะสุขมูลฐานแก่
ชุมชนอย่างจริงจังในทุกด้าน ให้ควบคุมดูแลการสร้างมลพษสงแวดลอมรานอาหาร 

10.4 อยากได้โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนในชุมช สํานักการศึกษา
ทุกระดับ อยากได้โครงการส่งเสริมความรู้วัฒนธรรมและ
รักษาประเพณี  จัดโครงการอบรมให้ความรู้ชุมชนเก่ียว
กบสถานศกษาของเทศบาลใหชุมชนเหนความสาคญและ
ส่งเสริมสถานศึกษาท้องถ่ิน

3
ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ

10.5 การจัดให้ความรู้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทเก่ียว สํานักการคลัง

ข้องกับคนในชุมชน  จัดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการุ
10.6 จัดงบประมาณและโครงการจัดซ้ือ โต๊ะ เต้นท์ กองวิชาการฯุ ุ
ครอบครัวมีความเข็มแข็ง



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี    30  มิถุนายน  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ วันรพี 1.1  เก่ียวกับเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาของวันรพีมอบให้ สํานักการศึกษา

สํานักการศึกษาดําเนินการ

๒ พิจารณาคัดเลือกครอบครัวต้นแบบ 2.1  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครอบครัวดีเด่น ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
ยุติความรุนแรงในครอบครัวดีเด่น สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการดําเนินกิจการและโครงการ

ในพระราชดําริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ได้ร่วมกันประชุมมีมติให้สํานักงานอัยการจังหวัดทุกจังหวัด
ท่ัวประเทศพิจารณาคัดเลือกครอบครัวต้นแบบยุติความ
รุนแรงในครอบครัวดีเด่น สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิ์
ได้มอบให้เราเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก  มอบเรื่องนี้ให้
ผอ.วรวิทย์ประสานกับสํานักงานอัยการจังหวัด

๓ ประชุมรักษาความสงบ 3.1 วันนี้มีการประชุมรักษาความสงบมอบจ่าเอกภราดร จ่าเอกภราดร เนตรวงษ์
ไปประชุมแทน

๔ แผนชุมชนและการทําประชาคม 4.1 สตง.มาทําแผนตรวจติดตามตรวจถึงแผนชุมชนและ ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง/
อยากได้ข้อมูลของชุมชนท่ีเสนอแผนมาให้เก็บรวบรวมไว้ ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
เป็นหลักฐานให้ทาง สตง. ตรวจและอยากให้ทางชุมชน  
ทําประชาคมพร้อมขอลายเซ็น   มอบผอ.อภิวัฒน์
ประสานกับผอ.วรวิทย์ว่าต้องการอะไรให้ผอ.วรวิทย์
ดําเนินการข้ึนมาได้เลยเพราะงานต้องเริ่มท่ีกองสวัสดิการ



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันอังคารท่ี   15  กรกฎาคม  ๒๕๕7  เวลา 08.0๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ การก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกฎฯ ในพ้ืนท่ี 1.1 ให้เตรียมเอกสารหลักฐานในการทําประชาพิจารณ์ ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง

สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เพ่ือสอบถามพ่ีน้องประชาชนในการก่อสร้างมหาวิทยาลัย
มหามกฎฯในแก่งดอนกลางให้ถูกต้อง  มอบผอ.อภิวัฒน์

๒ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 2.1 ขอความอนุเคราะห์ให้ไปตัดหญ้าตามซอยและขุด สํานักการช่าง
(ชุมชนหัวโนนโก) ลอกครองนํ้า

2.2 พ่นหมอกควันกําจัดยุงในชุมชน สํานักการสาธารณสุข

๓ การปลูกต้นไม้และงานปั่นจักรยานท่ีบริเวณ 3.1 วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 เราจะทําการปลูกต้นไม้ท่ี สํานักการสาธารณสุข/
แก่งดอนกลาง บริเวณริมแก่งดอนกลางและวันท่ี 10 สิงหาคม 2557 สํานักการช่าง

เราจะปั่นจักรยานมอบให้สํานักการสาธารณสุขไปทํา
ความสะอาดบริเวณลานกีฬาและให้งานสวนของสํานัก
การช่างลงไปดูสถานท่ีตัดหญ้าให้เรียบร้อยและเตรียม
เรื่องสถานท่ีให้ดี

๔ ประชุมการจัดงานวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 4.1 ฝากกิจกรรมวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 ท่ีอยู่ใน ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
ความรับผิดชอบของผอ.วรวิทย์ให้เรียงลําดับข้ันตอนให้ดี
จะทําอย่างไรถึงจะให้คนอยู่ร่วมงานจนจบ

5 ชุมชนรักษาศีล 5 5.1 การรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการ กองสวัสดิการสังคม
รณรงค์ให้ชุมชนรักษาศีล 5  มอบกองสวัสดิการสังคมไป
คิดกิจกรรมว่าเราจะรณรงค์อย่างไร

6 งานจักรยาน วันท่ี 10 สิงหาคม 2557 6.1 การจัดประชุมงานจักรยานเราจะประชุมในวันท่ี 18 ทุกสํานัก/กอง



กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. เชิญทุกกอง/ฝ่ายท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องในงานการจัดงานจักรยานครั้งนี้เข้าร่วม
ประชุมพร้อมกันและเชิญคณะกรรมการชมรมจักรยาน

                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันพุธท่ี  13   สิงหาคม 2557  เวลา  08.๐๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ 1.1 มอบให้ท่านปลัดเทศบาลเชิญทุกสํานัก/กองเข้าร่วม ทุกสํานัก/กอง

กาแฟยามเช้า วันท่ี  20 ส.ค 57  ณ อบจ. กาฬสินธุ์
เวลา 07.00 น. 

๒ การจัดทําไลน์กลุ่มเทศบาล 2.1 มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดทําไลน์กลุ่มของเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล/
เมืองกาฬสินธุ์  และเชิญชวนให้ทุกสํานัก/กองเข้าร่วม ทุกสํานัก/กอง

๓ เตรียมความพร้อมในการต้อนรับและการตอบ 3.1  ฝากทุกสํานัก/กองเตรียมการต้อนรับ การตอบ ทุกสํานัก/กอง
คําถามในการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคํ คําถามและความพร้อมในด้านต่างๆอย่าให้บกพร่อง

ในวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. 
ณ  หอประชุมธรรมภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๔  - การตอบกระทู้ถาม 4.1 การตอบกระทู้ถามในสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที ทุกสํานัก/กอง
 - การจัดทําร่างเทศบัญญัติ ปี 2558 3 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. 

ณ หอประชุมธรรมภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ให้ทุก
สํานัก/กองเป็นผู้ตอบกระทู้เอง และฝากเรื่องการจัดทํา
ร่างเทศบัญญัติต่อไปให้ตรวจสอบให้มากกว่านี้

๕ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 5.1 ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลางซ่อมไฟซอยหําชัย , ซอย สํานักการช่าง
 ในวันพฤหัสบดีท่ี 14 สิงหาคม  2557 เจริญสุข , ซอยเจริญชัย , ซอยไพเราะ , ซอยคําพา 
(ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง)  (ชุมชนทุ่งศรีเมือง
พัฒนา) (ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช.) 5.2 ชุมชนทุ่งศรีเมืองกลางขุดลอกร่องระบายนํ้า สํานักการสาธารณสุข

ซอยหําชัย , ตัดต้นไม้หมู่บ้านวราภรณ์ ซอย 2

5.3 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา การจอดรถซ้ือสินค้าหรือ สํานักปลัดเทศบาล



ส่งสินค้าของร้านซุปเปอร์ลัคก้ีทําให้ออกจากซอยลําบาก
อยากให้จัดระเบียบการจราจรถนนทุ่งศรีเมือง

5.4 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา ขุดลอกท่อระบายน้ําใน สํานักการช่าง
ซอยคาราบาว , ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน - ป้ายบอกชื่อ
ซอยในชุมชน , ปรับปรุงถนนหลังตลาดกสนเกษตร
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนทางเข้าหมู่บ้านเบญจวรรณ

๒

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
5.5 ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา ขอเพ่ิมถังขยะประจํา สํานักการสาธารณสุข
ครัวเรือน จํานวน 150 ถัง ,ขอสนับสนุนรถเข็นเก็บขยะ
ในชุมชน จํานวน 1 คัน , การท้ิงขยะประเภทโฟมของ
ร้านคอมแอดไวท์สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน

5.6 ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช. ตีเส้นล็อคตลาดเย็นหน้า สํานักปลัดเทศบาล
โรงซ่อม รพช. 

5.7 ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช. ทําหลอดไฟฟ้าสปอร์ตไลท์ สํานักการช่าง
ในศาลาชุมชนให้สว่าง , ขอให้ไปตักและเกตุดินด้านหน้า
ศาลาชุมชนพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่นมาไว้ด้านหน้า,ขอความ
อนุเคราะห์เสาไฟฟ้าซอยแยกด้านหลังโรงเรียนเมืองฯ
สัก 2 - 3 ต้น และไฟแสงสว่างตรงข้ามซอยเฉิดฉัน

5.8 ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช. ตัดหญ้าภายในชุมชนทุก สํานักการสาธารณสุข
ซอยเฉิดฉัน 1 , 2 , 3 , 4 และศาลาประชาคม
ตัดต้นไม้ซอยอภัย 1 , 2 , 3 , 4  ซอยข้างราชพัสดุ 
ดูดโคลนซอยอภัย 1 , 2 และร่องตัวยู ซอย 3 , 4

5.9 ชุมชนหน้าโรงซ่อม รพช. ขอความอนุเคราะห์เครื่อง กองวชิาการฯ
ขยายเสียงใหม่ 1 ชุด พร้อมสายและตรวจเช็คให้ด้วย
เพราะชํารุดมานานแล้ว



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี  25  สิงหาคม 2557  เวลา  08.๐๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ สวดมนต์เจริญจิตภาวนา 1.1 วันศุกร์ท่ี 5 กันยายน 2557 เชิญทุกท่านไป ทุกสํานัก/กอง

สวดมนต์เจริญจิตภาวนา  ณ วัดกลางพระอารามหลวง 
เวลา 16.00 น. 

๒ โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.1 เราจะมีโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองวิชาการฯ
กาฬสินธุ์และหอการค้า  ในวันท่ี 9 กันยายน 2557
คือโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีการ
จัดกิจกรรมมากมาย เขาจะติดต่อมาทางโรงเรียนเทศบาล
ของเราเตรียมประสานงานและดําเนินการต่อไป

๓ การจัดกิจกรรม Car Free Day 3.1 Car Free Day วันท่ี 21 กันยายน 2557 และมี จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
การเชิญประชุมวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.
มอบจ่าเอกภราดรไปประชุมแทน

๔ เชิญประชุมติดตามและนํามาตรการประหยัด 4.1 ขอเชิญร่วมประชุมติดตามและนํามาตรการประหยัด สํานักการช่าง
พลังงานภาครัฐ พลังงานภาครัฐ  วันท่ี 27 สิงหาคม 2557 ข้อมูลเก่ียว

กับเรื่องพลังงานมอบให้สํานักการช่างไปประชุมและ
เตรียมการรายงาน  ประชุมท่ีห้องประชุมศาลากลาง 4/1

๕ เชิญประชุมเก่ียวกับเรื่องขยะและน้ําเสีย 5.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเหน็ ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข
ต่อร่างคู่มือการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบํา
บัดน้ําเสียชุมชนและกําจัดขยะ วันอังคารท่ี 2 กันยายน
2557  โรงแรมโนโวเทล แพลตตินั่ม ประตูน้ํา มอบให้
ผอ.เพ็ญพรไปประชุมแทน



6 กระทู้ 6.1 เรื่องกระทู้มีของสํานักการสาธารณสุขมอบให้ท่าน ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข
ผอ.เพ็ญพรเตรียมตอบกระทู้

7 การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 7.1 วันท่ี 28 สิงหาคม 2557 มีการประชุมประจําเดือน ทุกสํานัก/กอง
คณะกรรมการชุมชน เวลา 09.00 น. ขอเชิญหัวหน้า
ส่วนการงานทุกท่านเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมธรรมา
ภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๒

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
8 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 8.1โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชนท่ีชุมชนวัดปา่ สํานักการช่าง/

 ในวันพฤหัสบดีท่ี  28 สิงหาคม  2557 ทุ่งศรีเมือง  สําหรับหนังสือคําร้องก็ได้ส่งไปยังสํานัก/ สํานักการสาธารณสุข
(ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองกลาง)  กองท่ีเก่ียวข้องไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ส่วนมากก็จะเป็น

เรื่องการตัดก่ิงไม้ ลอกท่อระบายน้ําและเสาไฟฟ้าดับ
เพราะลมกระโชกแรง 

๙ การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล 9.1 การต้อนรับการประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ในวันท่ี ทุกสํานัก/กอง
17 กันยายน 2557 สถานท่ีใช้โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ และจัดนิทรรศการโชว์  เตรียมการ
ต้อนรับและการประเมินให้พร้อมฝากสํานัก/กองท่ีเก่ียว
ข้องรับผิดชอบงานส่วนตัวเองให้เรียบร้อย



                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันจันทร์ท่ี  8  กันยายน  2557  เวลา  08.๐๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง 1.1 อยากให้นําโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนท่ี สํานักการช่าง

เศรษฐกิจมาดําเนินการ

๒ งานต่อต้านคอรัปชั่น 2.1 วันท่ี 9 กันยายน 2557 ใครท่ีรับผิดชอบงานเก่ียว ทุกสํานัก/กอง
กับเรื่องต่อต้านคอรัปชั่นก็ดําเนินการให้เรียบร้อย

๓ งานเกษียณอายุราชการ 3.1 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัด นายฉลอง  ฆารเลิศ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จัดข้ึนในวันท่ี 26 ก.ย 57 ทุกสํานัก/กอง
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  มอบท่านปลัดเทศบาลเป็น
ผู้นําพาพนักงานเทศบาลทุกท่านจัดกิจกรรมในครั้งนี้
และมอบให้ทุกสํานัก/กองร่วมกิจกรรม

๔ ขับเคลื่อนงานจราจร 4.1 เรื่องขับเคลื่อนงานจราจรฝากจ่าเอกภราดรหารือท่ี จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์
ประชุมว่าเราจะกําหนดมาตรฐานของรถบรรทุกและรถ
บรรทุกแก๊สไม่ให้ผ่านเส้นทางในบริเวณเมืองได้อย่างไร

๕ การประเมินรางวัลธรรมาภิบาล ปี 2556 5.1 การประเมินรางวัลธรรมาภิบาลขอให้ทุกฝ่ายท่ีรับ ทุกสํานัก/กอง
ผิดชอบในด้านต่างๆเตรียมความพร้อมให้ดี  เราจะมีการ
ซ้อมใหญ่ในวันท่ี 12 ก.ย 57  และมีการประเมินจริงใน
วันท่ี 17 ก.ย 57  ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

๖ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 6.1 ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ขอเปิดเกาะกลางถนนหน้า จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์
 ในวันพฤหัสบดีท่ี  11 กันยายน  2557 มหาวิทยาลัยเทคโนฯ  มอบจ่าเอกภราดรนําเรื่องนี้เข้าท่ี
(ชุมชนหาดลําดวนและชุมชนเกษตรสมบูรณ์)  ประชุมของคณะกรรมการจราจร



6.2 ขอความอนุเคราะห์ลอกท่อระบายน้ําและตัดก่ิงไม้ สํานักการช่าง/
ในชุมชนหาดลําดวนและชุมชนเกษตรสมบูรณ์ สํานักการสาธารณสุข

7 งานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร 7.1 การจัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ทุกสํานัก/กอง
วันท่ี 13 ก.ย 57 เวล 06.30 น. มอบทุกสํานัก/กองท่ี
รับผิดชอบดําเนินงานให้เรียบร้อยและเชิญไปร่วมพิธี

                 สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรี  และหัวหน้าส่วนการงาน
                          วันอังคารท่ี  23  กันยายน  2557  เวลา  08.๐๐  น.
                                    ณ    ห้องประชุมนายกเทศมนตรี  
   .............................

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
๑ การเงิน 1.1 หัวหน้าจําลองต้องระมัดระวังเรื่องเงินและให้เซ็น หน.จําลอง ศรีนามล

สัญญาให้ได้ทุกโครงการและขอกันเงินให้ทัน  มีหนังสือ
กรมฯจะส่งแผนงบประมาณปี 2558 มาว่าให้จัดซ้ือจัด
จ้างโครงการในปี 2558 ให้เรียบร้อยภายในเดือน ก.พ
เป็นอย่างช้า  ให้เตรียมการไว้เพราะมีหนังสือมาแบบน้ี

๒ โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน 2.1 ชุมชนดงปอเป็นชุมชนสุดท้ายท่ีเราจะจัดโครงการ สํานักการช่าง/
 ในวันพฤหัสบดีท่ี  25 กันยายน  2557 เทศบาลเคลื่อนท่ีพบประชาชน มอบให้สํานักการช่างและ สํานักการสาธารณสุข
(ชุมชนดงปอ)  สํานักการสาธารณสุขรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน

ในชุมชน

๓ น้ําท่วมขัง 3.1 ฝากเรื่องน้ํา ท่อระบายน้ํา น้ําท่วมขัง ภายในเขต สํานักการช่าง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ท่ีเป็นจุดท่ีมีปัญหาให้ดําเนินการ
แก้ไขปรับปรุงและลงตรวจสอบพ้ืนท่ี

๔ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 4.1 มอบให้ผอ.อภิวัฒน์ไปวางแผนทําอย่างไรเราจะตั้ง ผอ.อภิวัฒน์ ปะกิทัง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง

๕ รางวัลองค์กรต้นแบบเมืองสวยใส ไร้มลพิษ 5.1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ผอ.เพ็ญพร ศุภสุข
เมืองสวยใสไร้มลพิษ  ฝากผอ.เพ็ญพรเตรียมข้อมูลเพ่ือท่ี
จะนําเสนอให้ท่ีประชุมชนชนได้ร่วมรับทราบเก่ียวกับเรื่อง
การได้รับรางวัลของชุมชนหนองไชยวานเพ่ือเป็นต้นแบบ
ในการท่ีอยากจะพัฒนาชุมชนตัวเองเข้าเป็นชุมชนสวยใส

6 สภาเด็กและเยาวชน 6.1 งานสภาเด็กและเยาวชนโครงการพาเด็กๆไป กองสวัสดิการสังคม



ทัศนศึกษาให้กองสวัสดิการฯเตรียมจัดไปเดือนตุลาคม
หรือเดือนไหนท่ีเด็กๆสะดวกลองพิจารณากันดู

7 ค่าไฟฟ้าค้างชําระ 7.1  มีหนังสือมาเรื่องค่าไฟฟ้าค้างชําระมอบหัวหน้า หน.พงษ์ธร โพธิแท่น
พงษ์ธรทําเรื่องจ่ายไปและตอบหนังสือพร้อมท้ังส่งแผนไป

๒

ท่ี เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
8 ระบบบําบัดน้ําเสีย 8.1 เรื่องระบบบําบัดน้ําเสียมอบให้ทางคณะกรรมการ ปลัดเทศบาล

ท่ีแต่งตั้งไว้แล้วพิจารณา  ส่วนข้อสรุปตัวนี้มอบ
ปลัดเทศบาลแจ้งให้ อจน. มาอธิบายเก่ียวกับข้อบันทึก
ข้อตกลงโดยเร็ว

๙ งานจัดซ้ือจัดจ้าง 9.1 เรื่องจัดซ้ือจัดจ้างมอบให้สํานักการช่างไปคํานวณ สํานักการช่าง/
งานและมอบให้สํานักการคลังช่วยตรวจเรื่องสัญญาและ สํานักการคลัง/
ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างร่วม น.ส.พัชรินทร์ ถิตย์กุล/
กับนางสาวพัชรินทร์  และมอบให้ท่านปลัดเทศบาลเป็น นายฉลอง ฆารเลิศ
ประธานในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท้ังโครงการบ้าน
ม่ันคงเมืองใหม่และบ้านม่ันคงหนองไผ่


