
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 คณะวิทยาลัยการเมือง ฯ มมส. จะมาถอดบทเรียน1.1 ฝากผอ.สวนสุนิษาประสานงานกับ ผอ.รร.เทศบาล ผอ.สวนสุนิษา บุญศิลป

SBMLD  ที่เขาชิงรางวัลพระปกเกลา และรร.เทศบาล 4 เพื่อมาใหขอมูลกับคณะวิจัย รก.ผอ.วัชรี  คําเดช

วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ผอ.มานิต  เหลื่อมกุมมาร

2 เตรียมความพรอมรับการประเมินโรงเรียน 2.1 ฝากเลขาฯอดิศักดิ์ดูแลเรื่องการจัดหาดิน เลขาฯอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

พระราชทาน (โรงเรียนเทศบาล 4) 2.2 ฝากหน.พงษธรประสานกับผูรับจางเรื่องการทาสีให หน.พงษธร  โพธิแทน

ใหเสร็จทันกําหนด

2.3 ฝากผอ.ภาณุเดชดูแลเรื่องการปรับปรุงโรงอาหาร ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

2.4 ฝากผอ.มานิตดูแลและเตรียมความพรอม ผอ.มานิต เหลื่อมกุมมาร

รับการประเมินทุกตัวชี้วัด

3 แกไขเอกสารประชาสัมพันธเรื่องถนนโครงการ 3.1 ฝากรองอภิวัฒนแกไขขอมูลใหมตามที่นายกเสนอแ รองอภิวัฒน  ปะกิทัง

ปองกันน้ําทวมในเขตเศรษฐกิจ ใหรองนพสิทธิ์ตรวจสอบกอนประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ

4 โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาค 4.1 ฝากผอ.ภาณุเดชใหกรรมการและผูควบคุมงานเขาไผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ควบคุมอยางใกลชิดและตรวจสอบใหดี

5 หนังสือขอความชวยเหลือกรณีรองทุกข 5.1 ฝากกองวิชาการฯ ทําหนังสือขอความชวยเหลือ กองวิชาการฯ

จาก กรอ. กรณีชาวบานรองทุกขเรื่องการจําหนายสินคา

บริเวณฟุตบาททางเทาถนนกาฬสินธุหนาศาลากลางฯ

6 นโยบายจากทานอธิบดีกรมสงเสริมฯ 6.1 ฝากผอ.จีรนันทดูแลเรื่องการจัดหาถังขยะแยกประเภท ผอ.จีรนันท  ธารไชย

และหาพื้นที่วางเพื่อปองกันการสูญหายบริเวณสวนสาธารณะ

และแหลงทองเที่ยวทุกแหง

6.2 เรื่องการทิ้งขยะแบบแยกประเภทและการรณรงคใชถุงผา หน.พงษธร  โพธิแทน

ฝากหน.พงษธรดูแลเรื่องนี้กับบุคลากรในสํานักงานและ โรงเรียนทั้ง 5 โรง

ฝากโรงเรียนทุกโรงดําเนินการดวย

7 ขอเชิญเขารวมประชุมการปองกันและแกไข 7.1  ฝากหน.พงษธรทําหนังสือตอบรับการเขารวมประช หน.พงษธร  โพธิแทน

ปญหายาเสพติดในเขตเทศบาล ใหนายกฯ

ณ โรงแรมรามาการเดนท  วันที่ 25 ธ.ค. 60

8 เชิญรวมเปนประธานตอนรับนักศึกษาโรงเรียน 8.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

ผูสูงอายุ  วันที่ 21 ธ.ค. 60

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 14/2560

วันอังคารที่  19  ธันวาคม  2560  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมนายกเทศมนตรี
  .............................
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9 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมดานการตอตาน 9.1 มอบรองอภิวัฒนไปแทนปลัดฯเขารวมงาน รองอภิวัฒน  ปะกิทัง

การทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวันเวลาที่กําหนด

วันที่ 21 - 23 ธ.ค. 60 จ.บุรีรัมย

10 กิจกรรมกาแฟยามเชาจังหวัดกาฬสินธุ 10.1  มอบปลัดเทศบาลเขารวมกิจกรรม ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

วันที่ 26 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค

11 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน 11.1  มอบทุกสํานัก/กอง ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมา ทุกสํานัก/กอง

ในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE

12 การปรับปรุงหองน้ําสนามกีฬากลางจังหวัดฯ 12.1 มอบรองนพสิทธิ์กํากับดูแลเรื่องนี้ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

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

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ หน.พัฒนพงษ  พัฒนลักษณ

วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

ณ หองประชุมศาลากลางหลังใหม ชั้น 2

14 ขอเชิญเขารวมประชุมชี้แจงโครงการสํานักงาน 14.1 มอบผอ.สวนสมชายและหน.ธนัญชัยเขารวม ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  Green Office หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

วันที่ 10 - 11 ม.ค. 61 โรงแรมเจาพระยาปารค

15 กิจกรรมทําบุญปใหม  วันที่ 1 ม.ค. 60 15.1 เชิญชวนทุกสํานัก/กองรวมทําบุญ ทุกสํานัก/กอง

เวลา 06.30 น.

16 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผล 16.1  มอบสํานักการสาธารณสุขฯเขารวม สํานักการสาธารณสุข

การดําเนินงานดานยาเสพติด วันที่ 20 ธ.ค. 60

ณ หองประชุมสาธารณสุขฯ

17 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมจะขอขอมูลของ17.1 มอบหน.ธนัญชัยเปนผูใหขอมูลเรื่องนี้ หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

เทศบาลเกี่ยวกับเรื่องการบําบัดน้ําเสีย

วันที่ 21 ธ.ค. 60

18 เชิญรวมกิจกรรมรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน 18.1  มอบรองศิรินันทเขารวมกิจกรรม รองศิรินันท  หลอตระกูล

วันที่ 26 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น.

ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดกาฬสินธุ

19 เชิญรวมประชุมเรื่องกรมควบคุมโรค 19.1  การเตรียมการนําเสนอมอบผอ.จีรนันทกํากับดูแล ผอ.จีรนันท  ธารไชย

วันที่ 26 ธ.ค. 60 ณ หองประชุมกรีนรีสอรท รวมกับร.ต.อ.หญิงสิริวิภา ร.ต.อ.หญิงสิริวิภา เหลาศรีรักษ

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

20 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  วันที่ 24 ธ.ค. 60 20.1  ขอเชิญทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

ณ วัดกลางฯ 
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21 หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่นขอใหคืนหนังสือ 21.1  มอบรองประเสริฐพิจารณาเรื่องนี้และรายงานให รองประเสริฐ ออประเสริฐ

ค้ําประกันซอง นายกฯทราบ

22 โรงสีขาวบุญสมดุลยเปดถนนใหประชาชนสัญจร22.1  มอบสํานักการสาธารณสุขฯ เขาไปตัดหญาทั้ง 2 สํานักการสาธารณสุข

ไปมาแลว ขางทางใหเรียบรอย

23 สรุปรายงานประจําสัปดาหของทานนายกรัฐมนตรี 23.1 เรื่องการเนนย้ําให อปท.บํารุงรักษาทางบกในชุมช ทุกสํานัก/กอง

ที่ อปท.อาจดูแลไมทั่วถึงพรอมทั้งหาแนวทางปองกันไมให

ประชาชนรองเรียนใหซอมแซมหรือแสดงออกในลักษณะ

ที่ประชดประชันผานสื่อตางๆ  ขอใหทุกสํานัก/กอง

ชวยกันดูแลเรื่องนี้ดวย

24 งานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 5 24.1  มอบรองนพสิทธิ์,รองศิรินันทและปลัดเทศบาล รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

เขารวมงาน รองศิรินันท  หลอตระกูล

ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

25 การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุ 25.1 ฝากผอ.จีรนันทใหติดตามการดําเนินการเรื่องนี้ดว ผอ.จีรนันท  ธารไชย
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