
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 การสํารวจจุดติดตั้ง Free Wifi ในพื้นที่ชุมชน 1.1  มอบกองสวัสดิการสํารวจพื้นที่เพื่อหาจุดที่เหมาะสม กองสวัสดิการฯ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. ในการติดตั้ง WiFi และรายงานกรมฯ ภายในวันที่ 8 ก.ค. 62

2 การใชไฟสาธารณะในชวงเดือน 2.1  ฝากใหทุกสํานัก/กอง/โรงเรียน ลดการใชไฟฟาในชวง ทุกสํานัก/กอง
กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 เดือน ก.ค. - ส.ค. 62 เพื่อลดภาระคาใชจาย

3 การขอพระราชทานในการตั้งโรงครัวพระราชทาน3.1  ฝากทานปลัด ,รองปลัดและหัวหนาสํานักปลัด ปลัดเทศบาล
ศึกษาเรื่องนี้ รองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

4 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จ 4.1  มอบรองศิรินันทเขารวมพิธีแทนนายกฯ รองศิรินันท หลอตระกูล
พระนารายณมหาราช ป 2562
ณ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ

5 การรณรงคปองกันและประชาสัมพันธเรื่องการ5.1  มอบสํานักการสาธารณสุขดําเนินการตามแผน สํานักการสาธารณสุข
ปองกันโรคไขเลือดออกพรอมทั้งแจกแผนพับ ปฎิบัติการที่ตั้งไว
และทรายอะเบท

6 การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 6.1  มอบทุกสํานัก/กองเตรียมความพรอมรับการประ ทุกสํานัก/กอง
(LPA) วันที่ 5 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาล

7 การประเมินสํานักทะเบียนดีเดน ป 62 7.1  มอบผอ.กองวิชาการดูแลเรื่องการจัดทําวีดิทัศน จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

วันที่ 8 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น. 7.2  มอบหน.สํานักปลัดดูแลเรื่องการเตรียมการนําเสนหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

8 กิจกรรมมอบแวนตาผูสูงอายุ 8.1  มอบรองนายกฯทั้ง 3 ทานเขารวมงานแทนนายก รองมานิต ไชยศิวามงคล
วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น. รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล รองศิรินันท หลอตระกูล

9 การแขงขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู 9.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
วันที่ 9 - 14 ก.ค. 62 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดฯ

10 งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 10.1 มอบสํานักการศึกษาทําหนังสือชี้แจงรายละเอียด สํานักการศึกษา
วันที่ 15 ก.ค. 62 ณ สนามหนาศาลากลางจังหวั การดําเนินการใหชุมชนรับทราบและดําเนินการตาม
กาฬสินธุ (หลังเกา) แผนการดําเนินงาน

11 โครงการสร� างภูมิค�ุ มกันเด็กไทย สร� างความ11.1 ฝากรองนพสิทธิเขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ กุลเจริญวิรัตน
ปลอดภัยทางนํา

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 12/2562

วันอังคาร  ที่  2  กรกฎาคม  2562  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

12 การจัดอบรมระเบียบพัสดุ 12.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
วันที่ 10 ก.ค. 62

13 การดูแลศาลากลางบริเวณหนองบักเจ็ก 13.1  มอบสํานักการชางจางเหมาบุคคลดูแลตัดหญารอบ สํานักการชาง
บริเวณหนองบักเจ็กและจัดสวนหยอมดวย

14 การจัดทําประวัติในหลวงรัชกาลที่ 10 และ 14.1  มอบผอ.สวนสุนิสาดูแลเรื่องนี้ ผอ.สวนสุนิสา บุญศิลป
ประวัติสวนสาธารณะกุดน้ํากิน

15 กิจกรรม 1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและ15.1  มอบหน.สํานักปลัดประสานกับผอ.สํานักการศึก หน.สํานักปลัดเทศบาล
โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนนจังหวัดเฉลิมพระเกียรตผิอ.สํานักการสาธารณสุข , ผอ.สํานักการชาง ในการจัด
วันที่ 28 ก.ค. 62 บริเวณแยกโนนตาล - อบจกิจกรรมและออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน

กิจกรรมในดานตางๆ

16 ผลการดําเนินงานโครงการคนกาฬสินธุ 16.1  ฝากกองสวัสดิการพิจารณาดูแลครอบครัวยากจ กองสวัสดิการฯ
ไมทิ้งใครไวขางหลัง ในเขตเทศบาล 2 ชุมชนใหเกิดผลสัมฤทธิ์และใหเขาสามารถ

พึ่งพาตนเองได

17 การขุดลอกทอระบายน้ําและเฝาระวังน้ําทวม 17.1  มอบสํานักการสาธารณสุขจัดทําแผนขุดลอกทอ สํานักการสาธารณสุข
ในชวงฤดูฝน ระบายน้ําถนนมาประณีต

17.2 มอบผอ.ภาณุเดชเตรียมเปดรองระบายน้ําทางเข ผอ.สํานักการชาง
เทศบาลเพื่อเชื่อมกับทอของ สนง.โยธาธิการในป 63
17.3 มอบหน.กฤษณะออกสํารวจปริมาณน้ําฝนอยูเสม หน.กฤษณะ จีนซื่อ
และเตรียมรถดับเพลิงใหพรอมในถนนที่มีน้ําทวมซ้ําซาก
17.4  มอบจาเอกภราดรปรับกลองวงจรปดที่สองไปยัง จาเอกภราดร เนตวงษ
เครื่องสูบน้ําหนาสํานักงานปาไมเพื่อปองกันมิจฉาชีพ

18 แผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาเทศบาลเมือง 18.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลจัดทําแผนปฏิบัติกา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กาฬสินธุ และรายงานใหจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 12 ก.ค. 62

19 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย 19.1  ฝากหน.สํานักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่ออกสํารวจ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
วาตภัยและดินถลม หัวดับเพลิงในเขตเทศบาลใหพรอมใชงานทุกจุด

19.2  มอบหน.กฤษณะเตรียมเจาหนาที่ใหพรอมในกา หน.กฤษณะ จีนซื่อ
ออกระงับเหตุ

20 โครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลอง 20.1 ฝากผอ.ภาณุเดชดูแลเรื่องการตัดไมไผมากัน ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ
ผักตบชวาไมใหไหลเขาสูแกงดอนกลางและทําการลอก
วัชพืชบริเวณลําน้ําปาวหลังชุมชนทาสินคา

21 เชิญรวมแสดงแบบผาไหมแพรวาเพื่อการกุศล 21.1  มอบรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ รองศิรินันท หลอตระกูล
วันที่ 14 ก.ค. 62 ณ สนามหนาศาลากลาง 21.2  มอบทานปลัดเทศบาลพิจารณาจัดบุคลากร ปลัดเทศบาล
(หลังเกา) เขารวมกิจกรรม
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

22 เชิญรวมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจาลูกเธอ 22.1  มอบผอ.กฤษฎาเขารวมงานแทนนายกฯ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม
เจาฟาจุฬาภรณฯ และพิธีเปดโครงการปศุสัตว
รวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา วันที่ 4 ก.ค. 62
ณ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี

23 เชิญรวมพิธีเปดงานแถลงขาวการจัดงานมหกรร23.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน
การจัดการศึกษาทองถิ่น วันที่ 15 ก.ค. 62
ณ หองวีนัส  โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ

24 การดําเนินงานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 24.1  มอบนายวันชัยเติมน้ําเขากุดน้ํากินและดูแลแกไ หน.วันชัย จันทรสวาง
เรื่องน้ําสีเขียวรวมกับหน.ธนัญชัย หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

25 โครงการคลินิกคลังทองถิ่น  วันที่ 31 ก.ค. 62 25.1  มอบผอ.สํานักการคลังเขารวมงาน ผอ.สังวาลย สีแพนบาลย
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

26 มาตรการควบคุมดูแลคุณภาพนมในโครงการ 26.1 มอบผอ.สํานักการศึกษา  ศึกษาเรื่องนี้ ดร.พงษพิมล  คําลอย
อาหารเสริมนมโรงเรียน

27 กิจกรรมสัมมนาและเผยแพรประกาศเจตจํานง 27.1  มอบปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลเขารวม ปลัดเทศบาล

ทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของพรรคกิจกรรม รองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน
การเมือง วันที่ 8 ก.ค. 62 ณ โรงแรมริมปาว

28 งานทอดผาปาเพื่อสมทบทุนหาเงินคาน้ําประป 28.1  มอบรองประเสริฐกํากับดูแลเรื่องนี้และกําหนดวรัองประเสริฐ  ออประเสริฐ
วันที่ 13 ก.ค. 62 ณ วัดเหนือ ทอดถวาย

28.2  มอบทุกสํานัก/กองจัดตนผาปารวมถวายดวย ทุกสํานัก/กอง

29 สัญญาณไฟจราจร 29.1  มอบจาเอกภราดรประสานกับตํารวจจราจรและ จาเอกภราดร เนตวงษ
ดําเนินการแกไขสัญญาณไฟจราจรแยกปาไม ,
แยกประมวลไทร , แยก รพ.ธีรวัฒน ตามอํานาจหนาที่
29.2 ฝากสํานักการชางเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรที่ชําร สํานักการชาง
บริเวณแยกโรงงิ้วดวย

30 ขอความอนุเคราะหตัดตนไมในคุมบานพัก 30.1 มอบสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการชาง
ขาราชการตุลาการ

31 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 31.1 มอบกองสวัสดิการขับเคลื่อนโครงการนี้ กองสวัสดิการฯ

32 การสรรหาภารโรงแทนตําแหนงที่วางของ 32.1  มอบผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 จัดทําบันทึกเสนอ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
โรงเรียนเทศบาล 1 กําหนดตําแหนงมาที่สํานักปลัดเทศบาลเพื่อดําเนินการ

ประกาศรับสมัครตอไป
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