
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให 1.1  มอบรองอภิวัฒนประสานเรื่องการดําเนินงานกับ ทสจ. รองอภิวัฒน  ปะกิทัง

ลดใชถุงพลาสติก  ในวันที่ 4 ธ.ค. 62 และประสาน ผอ.ทุกสํานัก/กองที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม

2 สถาบันพระปกเกลาเชิญเขารวมบรรยาย 2.1  มอบผอ.สวนสมชายจัดทําแผนการดําเนินการ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

เกี่ยวกับการจัดการขยะ Food loss Food west ของเรือนจําและติดตามผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียนเสนอนายกฯดวย

3 การจัดทําแผนการพัฒนาเมืองพื้นที่สีเขียว 3.1  มอบผอ.สํานักการชางติดตามเรื่องนี้และจัดทําแผนการผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ดําเนินงานใหนายกฯ โดยเอาแผนการดําเนินงานของ

เลขาฯ อดิศักดิ์ใสเขาไปในแผนดวย โดยศึกษาวาเรามีแผน

ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอยางไร พื้นที่เดิมจะดําเนินการอยางไร 

เปาหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีอะไรบาง

4 แผนการดําเนินงานดานความปลอดภัยและ 4.1  มอบจาเอกภราดรรวบรวมแผนการดําเนินงานและ จาเอกภราดร  เนตวงษ

การจัดระเบียบฟุตบาททางเทา รายงานใหนายกฯทราบดวย

5 การแกไขปญหาความยากจนและลดการเหลื่อมล้ํา5.1  มอบกองสวัสดิการฯ นําโครงการจุติสุขาวดีมา กองสวัสดิการสังคม

รวบรวมเปนผลงานของกองสวัสดิการดวย

6 สํารวจผูปวยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ6.1 มอบสํานักการสาธารณสุขสํารวจผูปวยติดบานติดเตี สํานักการสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาลที่มีผูดูแลอยูที่บานโดยใหระบุชื่อและที่อยู

ใหชัดเจน และผมจะประสานกับคุณดารุณีจัดหาวิทยากร

มาบรรยายใหความรูกับประชาชนเพื่อชวยเหลือผูปวย

ไดดีและมีประสิทธิภาพ  

7 ชมรมจิตอาสาเมืองน้ําดํา 7.1  มอบสํานักการสาธารณสุขผลักดันชมรมนี้และ สํานักการสาธารณสุขฯ

จัดตั้งชมรมใหมีฐานะเปนนิติบุคคล

8 การใหความรูและสงเสริมแมคาในตลาดโตรุง 8.1  ฝากผอ.กฤษฎาจัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับก ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

เปนศูนยอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพมาบรรยายใหความรูกับแมคา

เพื่อเปนการเชิญชวนใหเขารวมโครงการรวมทั้งสรางความ

นาเชื่อถือใหกับแมคาดวย

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 19/2562
วันอังคารที่  19  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

9 สวนสาธารณะกุดโงง 9.1  ฝากผอ.สํานักการชางเรงรัดการดําเนินงานและ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ติดตามเรื่องนี้

10 ติดตั้งตาขายสนามกีฬา 10.1  มอบสํานักการศึกษาเรงรัดดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการศึกษา

11 การกําจัดผักตบชวาบริเวณหนองไชยวาน 11.1  มอบหัวหนาสํานักปลัดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

เนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลกและรวมกันกําจัดผักตบชวา

12 บริษัทเอเชียโมดิไฟลสตารช จํากัด จะมอบ 12.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดทําหนังสือไปขอรับ สํานักปลัดเทศบาล

เสาไฟฟาใหกับเทศบาล เสาไฟฟากับบริษัท

13 หลักเกณฑเกี่ยวกับที่ดินวางเปลามีพื้นที่ปลูกตนไม13.1  มอบผอ.สํานักการคลังรวบรวมหลักเกณฑเกี่ยวกับ นางสังวาลย  สีแพนบาล

เทาใดถึงจะเขาขายพื้นที่การเกษตร การกําหนดพื้นที่การเกษตรใหนายกฯดวย

14 การมอบอํานาจของนายกฯ 14.1  มอบสํานักปลัดออกคําสั่งใหรองนายกทุกคนสามา สํานักปลัดเทศบาล

เซ็นอนุมัติโครงการที่อยูในกํากับดูแลไดในวงเงินไมเกิน 

5 แสนบาท

15 กิจกรรมจิตอาสาทําความดีดวยหัวใจ 15.1  มอบผอ.วรวิทยเขารวมกิจกรรมแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

วันที่ 23 ธ.ค. 62 เวลา 08.30 น.

ณ เรือนจําจังหวัดกาฬสินธุ

16 ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 16.1  มอบผอ.ภาณุเดชภายใตกํากับดูแลของรองรณยุท  ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

พิจารณาเปรียบเทียบผังเมืองเกาและใหมวาแตกตางกัน

อยางไร ใครไดรับประโยชน และทําไมถึงตองเปลี่ยนแปลง

16.2  มอบกองวิชาการประชาสัมพันธเรื่องนี้ใหประชาช กองวิชาการฯ

รับทราบดวย

17 การศึกษาดูงานจังหวัดนาน 17.1  ใหสํานักการศึกษาเก็บขอมูลเกี่ยวกับการจัดสราง สํานักการศึกษา

พิพิธภัณฑของดีเมืองนานเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุง

พิพิธภัณฑของดีเมืองกาฬสินธุ

17.2  ใหสํานักการสาธารณสุขศึกษาดูงานและเก็บขอมูล สํานักการสาธารณสุขฯ

เกี่ยวกับเรื่องการดูแลความสะอาดมาปรับใชในงานของตนเอง

18 กิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิฮาลฟมาราธอน 18.1  มอบทานรองนายก,ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบา รองนายกทั้ง 3 ทาน

วันที่ 8 ธ.ค. 62   เวลา 05.30 น. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล/ผอ.สํานัก/ผอ.กอง/ผอ.สวน ปลัดเทศบาล

ณ ศูนยราชการจังหวัดกาฬสินธุ (หลังใหม) หัวหนาฝายและผูเขารวมศึกษาดูงานจังหวัดนาน รองปลัดเทศบาล ทั้ง 3 ทาน

เขารวมกิจกรรมทุกคน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
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ทุกสํานัก/กอง

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

19 กิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต 19.1  ขอเชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 28 พ.ย. 62 ณ วัดสวางคงคา

20 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด 20.1  มอบผอ.สํานักการศึกษาเตรียมจัดขบวนแหรางวัล ผอ.พงษพิมล  คําลอย

สยามบรมราชกุมารีฯ พระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รอบเมืองกาฬสินธุ

21 การตรวจคัดกรองสายตา วันที่ 25 - 28 พ.ย.6221.1  ฝากกองวิชาการฯประชาสัมพันธเชิญชวนประชาช กองวิชาการฯ

ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 1 มารวมรับการตรวจสายตา

21.2  มอบสํานักการชางเตรียมที่กั้นหองตรวจสายตาแล สํานักการชาง

ติดตั้งใหกับสํานักการสาธารณสุขดวย

22 การจัดทําแผนที่ยานเขตเศรษฐกิจ 22.1 มอบทานปลัดเทศบาลพิจารณาจัดตั้งคณะทํางานหรือ ปลัดเทศบาล

มอบหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงปายบอกทางเขา - ออก 

เมืองกาฬสินธุรวมทั้งจัดทําปายแหงการเรียนรู 

บอกสถานที่สําคัญเพื่อพัฒนาเปนเมืองแหงการทองเที่ยว

23 การออกแบบฟุตบาททั่วเมืองกาฬสินธุ 23.1  ฝากผอ.ภาณุเดชพิจารณาออกแบบฟุตบาททางเทผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ทั่วเมืองใหเปนลักษณะเดียวกันทั้งหมด โดยแบงเปน

ถนนสายหลัก , สายรองและถนนตามตรอก ซอก ซอย

ใหสวยงาม

24 การประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 24.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมตอนรับคณะกรรมการ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

ในวันที่ 20 - 21 พ.ย. 62  และโรงเรียน ประเมินของโรงเรียนเทศบาล 4 แทนนายกฯ 

เทศบาล 4 ในวันที่ 20 - 22 พ.ย. 62 สวนโรงเรียนเทศบาล 1 นายกฯจะไปเอง ทุกสํานัก/กอง

24.2 เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมตอนรับคณะกรรมการฯ

25 การประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับจังหวัด25.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมตอนรับคณะกรรมการประเมิรองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

โรงเรียนเทศบาล 1 วันที่ 25 พ.ย. 62 ของโรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 3 แทนนายกฯ

เวลา 09.00 น. 25.2 เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมตอนรับคณะกรรมการฯ ทุกสํานัก/กอง

โรงเรียนเทศบาล 3 วันที่ 21 พ.ย. 62 

เวลา 09.00 น.

โรงเรียนเทศบาล 4 วันที่ 29 พ.ย. 62

เวลา 13.00 น.
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