
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 เชิญชวนจิตอาสารวมกิจกรรม 1 อําเภอ 1.1  มอบหน.ศศิญาประชาสัมพันธเชิญชวนจิตอาสา หน.ศศิญา  กิตติธรรม

1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและโครงการ 1 ในเขตเทศบาลเขารวมกิจกรรม

จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น.

2 ขอเชิญประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ 2.1  มอบเลขาฯอดิศักดิ์เขารวมประชุมแทนนายกฯ เลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและ

โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

3 อําเภอเมืองกาฬสินธุขออนุเคราะห 3.1  หากอําเภอประสานขอความชวยเหลือใหเขาทําหนังสผือ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

เครื่องจักรเพื่อชวยงานตามโครงการจิตอาสา ขอความอนุเคราะหและใหเราชวยเหลือตามอํานาจหนาที่

4 แผนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 4.1  มอบทานปลัดเทศบาลเปนหัวหนาคณะเตรียมการรับ ปลัดเทศบาล

(LPA) วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 08.00 - การประเมิน

17.00 น.

5 การขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการอนุรักษ 5.1  มอบหน.สังวาลดําเนินการและขับเคลื่อนโครงการนี้ หน.สังวาล  เมืองโคตร

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

6 การแตงตั้งอนุกรรมการศูนยปฏิบัติการ 6.1  มอบจาเอกภราดรดําเนินการตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย จาเอกภราดร  เนตวงษ

ความปลอดภัยทางถนน

7 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแผนปองกัน 7.1  มอบหน.กฤษณะเขารวมประชุมแทนนายกฯ หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

และบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 24 ม.ิย. 62

8 อาจารยธนพลจะลงพื้นที่วิจัยโครงการ 8.1 มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดรถตูไปรับคณะอาจารยที่ จ.สกลนค สํานักปลัดเทศบาล

พัฒนายานเมืองเการอบบริเวณวัดกลางฯ 8.2  มอบผอ.ภาณุเดชเตรียม Power point และโมเดล ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

วันที่ 19 ม.ิย. 62 เวลา 09.30 น. เขารวมนําเสนอ

ณ หองประชุมมะหาดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ8.3 เชิญปลัดเทศบาล , รองปลัด , สํานักการชาง , สํานัก ปลัดเทศบาล

สาธารณสุข , กองสวัสดิการและกองวิชาการเขารวมรับฟง รองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน

สํานักการชาง

สํานักการสาธารณสุข

กองสวัสดิการฯ

กองวิชาการฯ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 11/2562

วันอังคาร  ที่  18  มิถุนายน  2562  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

9 โครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง 9.1  มอบผอ.ภาณุเดชจัดหารถแม็คโครพรอมน้ํามันเชื้อเพ ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

วันที่ 20 ม.ิย. 62 เวลา 07.00 น. และคนขับใหอําเภอฯดวย

ณ หนองน้ําสาธารณะหนองบัวนอย

10 รวมพิธีเปดโครงการฟนสวย ยิ้มใสในวัยเรียน10.1  มอบผอ.กฤษฎาประสานทานรองนพสิทธิ์และ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

วันที่ 19 ม.ิย. 62 เวลา 09.30 น. ทานรองศิรินันทเขารวมพิธี

ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4

11 การประกาศ พรบ.การผังเมือง ป 62 11.1 มอบรองรณยุทธศึกษาเรื่องนี้ หากมีการตั้งคณะกรรมกา รองรณยุทธ  หอมหวล

ก็ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่

12 กิจกรรมถนนสายบุญ  วันที่  19 ม.ิย. 6212.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

เวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนภิรมย

13 การดูแลฟนฟูตนไมในเขตเทศบาล 13.1  มอบผอ.กฤษฎาจัดเจาหนาที่เพื่อชวยเหลือหน.วันชั ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

ในการดูแลฟนฟูตนไมในเขตเทศบาลดวย หน.วันชัย  จันทรสวาง

14 โรงเรียนบานเปาวิทยาขออนุเคราะหที่พัก 14.1  มอบผอ.สํานักการศึกษาดูแลเรื่องนี้ ดร.พงษพิมล  คําลอย

15 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฎิกูล15.1  มอบผอ.สวนสมชายเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

มูลฝอย วันที่ 19 ม.ิย. 62 เวลา 13.00 น.

ณ หองประชุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

16 เชิญรวมเปดงานศูนยพัฒนาครอบครัว 16.1  มอบหน.ศศิญาจัดเจาหนาที่ไปถายภาพใหนายกฯ หน.ศศิญา  กิตติธรรม

ชาวบาน วันที่ 22 ม.ิย.62

ณ ศาลาประชาคมวัดปาทุงศรีเมือง

17 คาน้ําโรงเรียนเทศบาล 2 17.1 มอบผอ.สถิตพงษประสานกับบริษัทใหรับผิดชอบคาน้ํา ผอ.สถิตพงษ  บงศรีดา

ของโรงเรียนดวย

18 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงาน18.1  มอบผอ.วรวิทยเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

วันที่ 20 ม.ิย. 62 เวลา 13.30 น.

ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง

19 ขอเชิญเขารวมชี้แจงการปรับปรุงแผน 19.1  มอบดร.พงษพิมล , หน.นิกรและคุณพิสมัยเขารวม ดร.พงษพิมล คําลอย

อัตรากําลัง 3 ป วันที่ 20 ม.ิย. 62 ประชุมแทนนายกฯ หน.นิกร  แตมแกว

ณ หองประชุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คุณพิสมัย  แสงชํานิ
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

20 การจัดหาหองเกียรติยศเกี่ยวกับการเผยแพร 20.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการ  หากแลวเสร็จ สํานักปลัดเทศบาล

ขอมูลจิตอาสา ก็สงมอบใหกองวิชาการดูแลตอไป

21 การดูแลผูปวยกอนตายของอาจารย 21.1  มอบผอ.กฤษฎาพิจารณาขอความรวมมืออาจารยม ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

คณะสังคมศาสตร ม.ธรรมศาสตร เผยแพรความรูใหเราเพื่อเก็บเปนผลงานวิจัยของเทศบาลตอไป

22 เชิญรวมพิธีเปดงานสงเสริมพัฒนาดูแล 22.1  มอบผอ.กฤษฎาเขารวมงานพรอมกับนายกฯ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

สุขภาพพระ  วันที่ 21 ม.ิย. 62

ณ วัดเหนือ

23 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหยอมและ23.1  ฝากผอ.ภาณุเดชประสานเลขาอดิศักดิ์ดูแลเรื่องนี้ เลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

สวนสาธารณะใหแกชุมชน ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

24 กิจกรรมนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ 24.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 25 ม.ิย. 62 ณ วัดใตโพธิ์ค้ํา

25 โครงการคลินิกทองถิ่น วันที่ 4 ก.ค. 62 25.1  มอบทานปลัดเทศบาลและผอ.สํานักการคลังสํารวจปญหา ปลัดเทศบาล

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานเพื่อเปนขอมู ผอ.สํานักการคลัง

ใหจังหวัดรายงานกรมฯตอไป

26 เชิญประชุมการปองกันและแกไขปญหาการ 26.1  มอบคุณบุศรินทรเขารวมประชุมแทนนายกฯ คุณบุศรินทร  บุตรแกว

ตั้งครรภในวัยรุน วันที่ 26 ม.ิย. 62 

ณ หองประชุมสาธารณสุขจังหวัดฯ

27 การประเมินสํานักทะเบียนดีเดน 27.1  มอบทานปลัดเทศบาลกํากับดูแลเรื่องการนําเสนอ ปลัดเทศบาล

ผลงานรวมกับสํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล
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