
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 การจัดการขยะอินทรีย Food loss Food wast1.1 มอบผอ.กฤษฎาทําคอกหมูที่บอขยะบานแกงนาขาม ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

และคัดแยกขยะไปเลี้ยงหมูเพื่อเปนการตอยอดโครงการนี้

2 การชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัย 2.1  มอบหน.กฤษณะรวบรวมรายชื่อผูประสบภัยเพื่อขอ ปลัดเทศบาล

รับเงินเยียวยาจากจังหวัดและพมจ. และมอบปลัดเทศบา  รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาลและหน.สํานักปลัดเทศบาลกํากับดูแลเรื่องน หน.สํานักปลัดเทศบาล

หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

3 ทต.โพนทองขอความอนุเคราะหเครื่องจักร 3.1  มอบผอ.สํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ ผอ.สํานักการชาง

พรอมเจาหนาที่

4 การใชจายเงินรางวัลธรรมาภิบาล 4 ลานบาท4.1 มอบทุกสํานัก/กองพิจารณาโครงการหรือครุภัณฑ ทุกสํานัก/กอง

ที่จําเปนและสงเรื่องไปที่สํานักการคลังเพื่อดําเนินการตอไป

5 ซอมแซมฝาเพดานอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 5.1  มอบผอ.สํานักการชางประสานผูรับเหมาเขามา ผอ.สํานักการชาง

แกไขปญหาโดยดวน

6 ประชุม ศูนย DIC ออกใหความรูเรื่องโรคติดต6.1  มอบกองวิชาการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ

ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส วันที่ 25 ก.ย. 62เผยแพรขอมูลใหประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงาน

เวลา 13.00 น. ศูนย DIC เทศบาลเมืองกาฬสินธุ

7 จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 7.1  มอบผอ.กองสวัสดิการดําเนินการเบิกจายเงิน ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ประจําเดือนตุลาคม 2562 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหทันกําหนด

8 การอบรมใหความรูดานชาง 8.1  มอบหน.เพ็ญประภาพิจารณาจัดโครงการนี้อีกครั้ง หน.เพ็ญประภา ภูนิลามัย

เพื่อตอยอดความรูใหพนักงานตอไป

9 การเปด - ปดไฟฟาในเขตเทศบาล 9.1  มอบผอ.สํานักการชางกํากับดูแลเจาหนาที่ในการ ผอ.สํานักการชาง

เปด - ปดไฟฟา รวมถึงหนาที่อื่นๆที่ตนเองรับผิดชอบ

ใหเรียบรอย

10 การจัดอบรมทัศนศึกษาดูงานจังหวัดนาน 10.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลสํารวจรายชื่อพนักงา หน.สํานักปลัดเทศบาล

ระดับฝายบริหารเพื่อเขารวมศึกษาดูงาน

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

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 16/2562
วันอังคารที่  24 กันยายน  2562  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

11 งานทอดกฐินวัดเหนือ , วัดสวางคงคาและ 11.1  มอบปลัดเทศบาลและผอ.สวนสุนิสารวมกัน ปลัดเทศบาล

วัดดงปอ พิจารณาแบงสํานัก/กองเปนเจาภาพในการจัดงานทั้ง 3 วัด ผอ.สวนสุนิสา บุญศิลป

และมอบรองรณยุทธกํากับดูแลวัดดงปอ , รองประเสริฐกํากั รองรณยุทธ หอมหวล

ดูแลวัดสวางคงคาและรองอภิวัฒนกํากับดูแลวัดเหนือ รองประเสริฐ ออประเสริฐ

รองอภิวัฒน ปะกิทัง

12 ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย12.1  มอบผอ.สวนสมชายเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.สวนสมชาย ไชยเดช

วันที่ 25 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม

สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ

13 ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนา 13.1 มอบผอ.วรวิทยและหน.พัฒนพงษเขารวมประชุม ผอ.วรวิทย  ภูอวด

คุณภาพชีวิตคนพิการ  วันที่ 26 ก.ย. 62 แทนนายกฯ และใหประสานเรื่องเงินชวยเหลือผูประสบภัย หน.พัฒนพงษ พัฒนลักษณ

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสํานักงาน และเงินกองทุนคนพิการของเทศบาลดวย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จ.กส.

14 ประชุมคณะกรมการจังหวัด 14.1  มอบปลัดเทศบาลเขารวมประชุมแทนนายกฯ ปลัดเทศบาล

วันที่ 27 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.

ณ หองประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4

15 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง 15.1  มอบจาเอกภราดรเขารวมประชุมแทนนายกฯ จาเอกภราดร  เนตวงษ

วันที่ 27 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น.

ณ หองประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4

16 งานเกษียณอายุราชการ 16.1  มอบรองมานิต , รองนพสิทธิ์ , รองศิรินันทและ รองมานิต ไชยศิวามงคล

วันที่ 30 ก.ย. 62 ณ หอประชุมธรรมาภิบาลปลัดเทศบาลเขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

รองศิรินันท หลอตระกูล

ปลัดเทศบาล

17 ประชุมประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 17.1  มอบหน.อิงควัตเขารวมประชุมแทนนายกฯ หน.อิงควัต  คงคุณาวัตน

พื้นที่ลุมน้ําชี วันที่ 30 ก.ย. 62  เวลา 08.30 น.

ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค

18 โครงการจิตอาสา 18.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลจัดกิจกรรมจิตอาสา หน.สํานักปลัดเทศบาล

ดูแลเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดมอบหมาย

อีกครั้งหนึ่งในชวงเดือน ต.ค. 62

19 โครงการจิตอาสาพัฒนาแกงดอนกลาง 19.1 มอบทุกสํานัก/กองเตรียมความพรอมในการ ทุกสํานัก/กอง
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วันที่ 5 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรมรวมกับศูนยอํานวยการจิตอาสา 904 วปร.

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

20 เชิญสมัครเขารวมโครงการชุมชนลดเปลี่ยนโล20.1  มอบผอ.กฤษฎาประชาสัมพันธเชิญชวนชุมชน ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

ที่สนใจสมัครเขารวมโครงการนี้

21 เรงรัดตรวจสอบและปรับปรุงสภาพขุดลอก 21.1  มอบผอ.ภาณุเดชและผอ.สวนสนธยาเรงรัด ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

คูคลองทางระบายน้ําทั่วประเทศ ดําเนินการเรื่องนี้ ผอ.สวนสนธยา  สีหานนท

22 เชิญเขารวมงานประชุมวิชาการ ASEAN-chaina22.1  มอบผอ.สวนสมชายเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

symposaim on Ecologically Friendly Urban

Development 2019  วันที่ 29 - 30 ต.ค. 62

ณ โรงแรมเดอะเบอรคลีย กรุงเทพฯ

23 โครงการทานน้ําใจทองถิ่นไทยเลี้ยงอาหาร 23.1  มอบปลัดเทศบาลประสานการดําเนินงานเรื่องนี้ ปลัดเทศบาล

กลางวันแกผูตองขังเฉลิมพระเกียรติ กับจังหวัดฯ

24 เชิญรวมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ 24.1 มอบสํานักปลัดเทศบาลสมัครเขารวมอบรมใหนายกฯ สํานักปลัดเทศบาล

Thailand Local Government Summit 2019

วันที่ 27 - 28 พ.ย. 62 ณ อาคารศูนยประชุม

วายุภักษ

4

3



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ
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