
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 การแกไขปญหาการขุดเจาะถนน 1.1  มอบผอ.สํานักการชางประสานกับผูรับเหมาเรื่องกาผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

บริเวณหนาสํานักงานประปา จ.กาฬสินธุและ ปดการจราจรและประสานใหเขาทําบอพักและเตรียม

หนาแฟลตเทศบาล ทอระบายน้ําใหพรอมกอนจึงจะอนุญาตใหดําเนินการตอได

2 ประชุมคณะกรรมการชุมชน 2.1 เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมประชุม ทุกสํานัก/กอง

ประจําเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธ.ค. 62 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

3 งานพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ 3.1 มอบสํานักปลัดจัดทําบัญชีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ สํานักปลัดเทศบาล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จ ใหกับชุมชนเพื่อกรอกรายละเอียดใหครบถวนตามแบบ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี ที่กําหนด

4 ศูนยอาหารเพื่อสุขภาพในตลาดโตรุง 4.1  ฝากผอ.กฤษฎาจัดหาวิทยากรผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับก ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพมาบรรยายใหความรูกับแมคา

เพื่อเปนการเชิญชวนใหเขารวมโครงการรวมทั้งสรางความ

นาเชื่อถือใหกับแมคาดวย

5 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการปรับปรุง 5.1  หากเทศบาลมีความพรอม  มอบจ.ส.อ.สมชาย จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประสาน ดร.ชาญชัยมาเปนวิทยากรในการจัดอบรม

ดานการศึกษา

6 การจัดกิจกรรมจิตอาสา วันที่ 27 ธ.ค. 62 6.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลจัดกิจกรรมจิตอาสา หน.สํานักปลัดเทศบาล

เวลา 14.00 น. ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ พรอมทั้งเชิญทุกสํานัก/กอง และชุมชนเขารวมกิจกรรม

7 การหาแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนน 7.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลประสานกับจาเอกภราด หน.สํานักปลัดเทศบาล

บริเวณหนาหางสรรพสินคาเทสโกโลตัสกาฬสินธุ หาแนวทางแกไขตอไป จาเอกภราดร เนตวงษ

8 การรณรงคสรางจิตสํานึกตระหนักดานความ 8.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลกับจาเอกภราดร หน.สํานักปลัดเทศบาล

ปลอดภัยทางถนน ดําเนินการเรื่องนี้ จาเอกภราดร เนตวงษ

9 การลงพื้นที่เยี่ยมผูสูงอายุในเขตเทศบาล 9.1 เรื่องของที่ระลึกมอบสํานักปลัดเทศบาลและให สํานักปลัดเทศบาล

จาเอกภราดรประสานกับ ปภ.วามีผาหมใหเราหรือไม จาเอกภราดร เนตวงษ

 หากไมมีจะใชงบประมาณของนายกฯในการจัดซื้อ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 21/2562
วันอังคารที่  17  ธันวาคม  2562  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

10 การจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdow10.1 มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลและจาเอกภราดรจัดท หน.สํานักปลัดเทศบาล

2020 @ Kalasin  วันที่ 27 - 31 ธ.ค. 62 ปายบอกทางไปริมแกงดอนกลางรอบเมืองกาฬสินธุ จาเอกภราดร เนตวงษ

ณ บริเวณสวนสาธารณะแกงดอนกลาง โดยใชโลโกตามแบบของ ททท.

10.2  การจัดระเบียบปายของงานเทศกิจฯ ใหอนุโลมกา ฝายรักษาความสงบ

ติดปายประชาสัมพันธการจัดงานเคาทดาวในชวงนี้

10.3 มอบสํานักการศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที สํานักการศึกษา

ในวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 62

10.4 มอบหน.กันติพงษประสานเรื่องการติดตอเชา หน.กันติพงษ เบาจังหาร

เครื่องเสียง ในวันที่ 28 - 29 ธ.ค. 62

10.5 ฝากรองประเสริฐดูแลเรื่องงบประมาณในการจัดง รองประเสริฐ ออประเสริฐ

โดยใชงบของสํานักการศึกษา

10.6 มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลจัด อปพร. และเทศกิจ หน.สํานักปลัดเทศบาล

เขาปฏิบัติหนาที่ดูแลความปลอดภัยและจัดการจราจร

10.7  มอบจาเอกภราดรประสานกับตํารวจเรื่องการจัดการ จาเอกภราดร เนตวงษ

จราจรแบบ one-way

10.8  มอบสํานักการชางจัดหารถไปปรับพื้นที่วางรอบ สํานักการชาง

บริเวณงานและบริเวณศูนยกูชีพใหสามารถจอดรถได

10.9 ฝากจ.ส.อ.สมชายดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

10.10 มอบหน.กฤษณะจัดรถดับเพลิงเตรียมความพรอ หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

ออกระงับเหตุบริเวณจุดพลุและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการ

ปฐมพยาบาลและออกระงับเหตุเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาท

10.11 ฝากรองรณยุทธรวมกับผอ.กองสวัสดิการจัด รองรณยุทธ หอมหวล

กิจกรรมพื้นที่สรางสรรคในงานนี้ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

10.12 ฝากรองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทานดูแลการจัดกิจกรรมรองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน

รวมกับเลขาฯอดิศักดิ์ เลขาฯอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

11 ขอเรียนเชิญเขาเฝาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา11.1 มอบหน.ศศิญาประชาสัมพันธเรื่องนี้ หน.ศศิญา  กิตติธรรม

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 11.2 ฝากรองอภิวัฒนประสานกับกรมสุขภาพสิ่งแวดลอ รองอภิวัฒน ปะกิทัง

สยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 เม.ย. 63 เพื่อเพิ่มรายชื่อปลัดเทศบาลในการเขาเฝาฯ

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

12 ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ 12.1 มอบผอ.วรวิทยเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันที่ 20 ธ.ค. 62

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง

13 เชิญรวมโครงการพัฒนาความรวมมือระหวาง 13.1  ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุขดูแลเรื่องนี้และ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

ภาครัฐเอกชนในการจัดงานพลังงานไฟฟา รายงานใหนายกฯทราบดวย
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จากขยะ

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

14 สมาพันธคริสตจักร จ.กาฬสินธุขอความ 14.1  มอบผอ.สํานักการชางแจงใหคริสตจักรทราบ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

อนุเคราะหใชสถานที่จัดงานคริสตมาส วาเทศบาลอนุญาตและลงพื้นที่ไปกํากับดูแลดวย

วันที่ 25 ธ.ค. 62 ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน

15 การจัดอบรมเด็กไทยสรางความปลอดภัยทางน้ํ15.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลเปดงานแทนนายกฯ หน.สํานักปลัดเทศบาล

วันที่ 23 ธ.ค. 62

16 ศาลากลางหลังเกา 16.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลจัดเจาหนาที่เขาไป หน.สํานักปลัดเทศบาล

เก็บอุปกรณจากศาลากลางหลังเกามาไวที่หองพัสดุ

ที่สรางใหมใหสํานักการคลัง

16.2  มอบเลขาฯอดิศักดิ์ประสานกับผอ.สวนสมชายแลเลขาฯอดิศักดิ์ อนันตริยทรัพย

ประสานหน.สํานักปลัดเทศบาลจัดแมบานเทศบาล ผอ.สวนสมชาย ไชยเดช

เขาไปทําความสะอาดหอง gallery  art หน.สํานักปลัดเทศบาล
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