
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

1 การเปล่ียนป้ายร้านค้า,ติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1.1  มอบหน.ดารุณีประสานคณะกรรมการตลาดร่วม หน.ดารุณี สุดาอ้ิง
และสัญญาณ Wifi บริเวณตลาดโต้รุ่ง ประชุมปรึกษาหารือเร่ืองน้ีกับนายกฯ
โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน

2 เชิญร่วมโครงการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ2.1  มอบส านักปลัดเทศบาลท าหนังสือขออนุญาตเดินทาง ส านักปลัดเทศบาล
กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561 - 2565 ไปราชการให้นายกฯ
วันท่ี 19 - 22 ส.ค. 63 ณ จังหวัดชลบุรี

3 ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างของเทศบาลนคร 3.1  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีสนใจรับทราบ ทุกส านัก/กอง
นนทบุรี

4 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์บทบาท 4.1  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรับทราบ ทุกส านัก/กอง
ภารกิจของคณะกรรมการกิจการพลังงาน
วันท่ี 18 ส.ค. 63 

5 กิจกรรมอบรมพัฒนาครู 5.1  มอบรองนพสิทธ์ิเข้าร่วมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสิทธ์ิ วันท่ี 22 ส.ค. 63

6 ตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม 6.1  มอบผอ.ส านักการช่างก ากับดูแลเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

7 การด าเนินการประเมินผังเมืองรวม 7.1  มอบผอ.ส านักการช่างดูแลเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

8 ขอเชิญประชุมโครงการเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพ8.1  มอบผอ.ส านักการศึกษาเข้าร่วมงานแทนนายกฯ ดร.พงษ์พิมล ค าลอย
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไม่ได้เรียนต่อ
วันท่ี 21 ส.ค. 63

9 ขอเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Sex เปิดเผย" 9.1  มอบนายพัฒนพงษ์ประสานบ้านพักเด็กฯให้รับทราบนายพัฒนพงษ์ พัฒนลักษณ์
ว่านายกฯไม่สามารถเข้าร่วมเป็นวิทยากรได้

10 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 10.1  มอบจ่าเอกภราดรดูแลเร่ืองการจราจร จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์
และอ านวยความสะดวกการจัดการจราจร 10.2  มอบส านักการสาธารณสุขฯ ดูแลเร่ืองการตรวจคัดกรองส านักการสาธารณสุขฯ
การแข่งขันว่ิงการกุศล วันท่ี 3 - 4 ต.ค. 63 10.3  มอบส านักการช่างจัดเตรียมเต้นท์ , เวที , ไฟส่องสว่าง ส านักการช่าง

และโต๊ะหน้าขาว
10.4 มอบส านักการศึกษาเตรียมสถานท่ีบริเวณสนามกีฬากลาง ส านักการศึกษา

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 17/2563
วันอังคารท่ี  11  สิงหาคม  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

11 อบต.โคกสมบูรณ์ขออนุเคราะห์ท่ีท้ิงขยะ 11.1  มอบผอ.ส านักการสาธารณสุขฯพิจารณาเร่ืองการ ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
จัดเก็บค่าธรรมเนียม

12 ขอเชิญร่วมงาน Thank Party 12.1  มอบปลัดเทศบาลประสานรองศิรินันท์เข้าร่วมงาน ปลัดเทศบาล
วันท่ี 18 ส.ค. 63 แทนนายกฯ  และจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมงานด้วย

13 พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 13.1  มอบรองรณยุทธก ากับดูแลเร่ืองการประสาน รองรณยุทธ  หอมหวล
แม่ดีเด่นประจ าปี 2563  วันท่ี 12 ส.ค. 63ชุมชนเข้ารับรางวัลและร่วมกิจกรรม
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า)

14 เชิญร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการ 14.1  มอบรองนพสิทธ์ิเข้าร่วมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
BPI CONFERENCE 2020 วันท่ี 13 - 15 ส.ค. 63

ณ  วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ์ุ 

15 ดร.ธนภณและคณะจะลงพ้ืนท่ีชุมชนย่าน 15.1  ฝากผอ.ส านักการศึกษาดูแลเร่ืองน้ี ดร.พงษ์พิมล ค าลอย
เมืองเก่า วันท่ี 24 ส.ค. 63 15.2  มอบหน.กันติพงษ์ประสานกับดร.ธนภณเร่ืองการต้อนรับ หน.กันติพงษ์  เบ้าจังหาร

และการลงพ้ืนท่ี

16 วารสารเทศบาล 16.1  ฝากหน.ศศิญาพิจารณาปรับปรุงรูปแบบวารสาร หน.ศศิญา  กิตติธรรม
ให้น่าสนใจและประหยัดงบประมาณให้มากท่ีสุด

17 การจัดต้ังทีมส ารวจหัวรับน้ าดับเพลิง 17.1  ฝากหน.กฤษณะด าเนินการเร่ืองน้ี หน.กฤษณะ  จีนซ่ือ

18 ตัดหญ้าหน้าสถานีดับเพลิง 18.1  ฝากหน.กฤษณะจัดเจ้าหน้าท่ีตัดหญ้าและดูแลความ หน.กฤษณะ  จีนซ่ือ
สะอาดรอบบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงอยู่เสมอ

19 จัดต้ังทีมส ารวจทางเดิน - ว่ิง ล าน้ าปาว 19.1  มอบผอ.ส านักการช่างด าเนินการเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

20 การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธ์ุ 20.1  มอบผอ.ส านักการศึกษาเตรียมความพร้อมในการ ดร.พงษ์พิมล ค าลอย
ด าเนินการเร่ืองน้ี

21 จัดประชุมคณะกรรมการก าหนดอ านาจหน้าท่ี21.1  มอบผอ.ส านักการศึกษาพิจารณาด าเนินการเร่ืองน้ี ดร.พงษ์พิมล ค าลอย
ดูแลพิพิธภัณฑ์  , การจัดกิจกรรมแสดงภาพ
และการจัดประชุมหารือเตรียมการต้อนรับ
คาราวาน ททท.

22 การก่อสร้างอาคารท่ีท าการชุมชน 22.1  มอบผอ.ส านักการช่างพิจารณาเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
เกษตรสมบูรณ์
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23 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากและการก่อสร้าง 23.1  ฝากหน.กฤษณะช่วยดูแลเร่ืองการระบายน้ าจุดน้ าท่วม หน.กฤษณะ  จีนซ่ือ
ห้องน้ า-ห้องส้วม บริเวณชุมชนกุดยางสามัคคีซ้ าซากบริเวณซอยเฮียบหงวนมิลเลอร์ ชุมชนกุดยางสามัคคี

23.2  ฝากผอ.ส านักการช่างจัดเจ้าหน้าท่ีประสานกับชุมชนผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากและการก่อสร้าง
ห้องน้ า - ห้องส้วมสาธารณะต่อไป

24 สมาคมการท่องเท่ียวและกีฬาขอความอนุเคราะห์24.1  เร่ืองสถานท่ีมอบส านักการศึกษาดูแล ส านักการศึกษา
ใช้สถานท่ีสนามกีฬากลาง, ไฟฟ้าและเต้นท์ 24.2 เร่ืองไฟฟ้าและเต้นท์ มอบส านักการช่างดูแล ส านักการช่าง
ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
วันท่ี 8 - 21 ส.ค. 63

25 การเตรียมการขอรับงบประมาณ ปี 65 25.1  ฝากจ.ส.อ.สมชายประสานกับฝ่ายการเงิน ส านัก จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์
จากส านักงบประมาณ การคลังเร่ืองการเก็บรายละเอียดการบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องฝ่ายการเงิน ส านักการคลัง

ในการขอรับงบประมาณ

26 โรงเรียนเทศบาล 4 ขออนุเคราะห์รถยนต์ 26.1  มอบส านักปลัดเทศบาลจัดเตรียมรถโดยสาร 6 ล้อ ส านักปลัดเทศบาล
โดยสาร 6 ล้อ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 4

0


