
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

1 ทต.ตระการพืชผลขออนุเคราะหศึกษาดูงาน1.1  ฝากผอ.สวนสมชายประสานกับผอ.จีรนันทเพื่อเตรียมการ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

วันที่ 15 ม.ีค. 61 เวลา 09.00 น. ตอนรับ

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

2 ทต.หินกองขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน 2.1 ฝากผอ.สวนสมชายเตรียมการตอนรับ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

ดานการจัดการขยะ วันที่ 21 ม.ีค. 61

3 กิจกรรมนุงผาไทยเขาวัดวันธรรมสวนะ 3.1  มอบทานปลัดเทศบาลเขารวมและขอเชิญทุกสํานัก/ก ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

วันที่ 16 ม.ีค. 61 เวลา 07.00 น. เขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

ณ  วัดปาพุทธมงคล

4 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหา 4.1  มอบผอ.จีรนันทเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.จีรนันท  ธารไชย

การตั้งครรภในวัยรุน วันที่ 21 ม.ีค. 61

สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ

5 การติดตั้งปายหามรถบรรทุกเกินถนน 5.1  ฝากจาเอกภราดรเรงดําเนินการติดตั้งปายใหเรียบรอย จาเอกภราดร  เนตรวงษ

อนรรฆนาค

6 งานประเพณีสงกรานต ประจําป 2561 6.1  ฝากสํานักการศึกษาคิดการจัดกิจกรรมตางๆและเชิญ สํานักการศึกษา

ททท.เขารวมประชุมเพื่อวางแผนมอบหมายภารกิจ

7 หลวงพอวัดสวางคงคาเชิญรวมประชุม 7.1  ฝากผอ.สถิตพงษเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.สถิตพงษ  บงศรีดา

วันที่ 15 ม.ีค. 61 เวลา 18.00 น.

8 กําชับการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติตน 8.1  ฝากผอ.ทุกสํานัก/กองกําชับใหผูใตบังคับบัญชารักษา ทุกสํานัก/กอง

ของขาราชการ พนักงาน ลูกจางของ อปท. วินัยอยางเครงครัด

9 งานวันทองถิ่นไทย วันที่ 18 ม.ีค. 61 9.1  มอบสํานักการศึกษาจัดนิทรรศการภายในงาน สํานักการศึกษา

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

10 เชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย 10.1  มอบนิติกรเขารวมประชุม กองวิชาการ

วันที่ 16 ม.ีค. 61 เวลา 09.00 น.

ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค

11 งานทอดผาปาวัดปาทุงศรีเมือง 11.1  มอบสํานักการศึกษาสรุปรายงานการประชุมและ สํานักการศึกษา

มอบหมายภารกิจใหทุกสํานัก/กองรับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 5/2561

วันอังคาร  ที่  13  มีนาคม  2561  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมนายกเทศมนตรี
  .............................



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

12 สนง.พิสูจนหลักฐานขอความอนุเคราะห 12.1  ฝากผอ.สํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการชาง

ขุดลอกคลองระบายน้ํา

13 โรงเรียนผูสูงอายุ 13.1  ฝากผอ.สวนจําลองหาผูรับจางมาดําเนินการใหเรียบรอย ผอ.สวนจําลอง  ศรีนามล

13.2  ฝากผอ.จีรนันทประสานกับผูสูงอายุหาวันเปดโรงเรีย ผอ.จีรนันท  ธารไชย

14 สนง.ผูตรวจการแผนดินขอเชิญเปนวิทยากร14.1  ฝากรองอภิวัฒนจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการ รองอภิวัฒน  ปะกิทัง

รวมเสวนา บรรยายใหนายกฯ

15 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 15.1  ฝากกองวิชาการชวยประชาสัมพันธเรื่องนี้ดวย กองวิชาการ

15.2  ฝากผอ.จีรนันทจัดหาตารางการฉีดวัคซีนใหนายกฯ ผอ.จีรนันท  ธารไชย

16 โครงการกําจัดวัชพืช 16.1  ฝากสํานักปลัดจัดทําโครงการนี้ที่แกงดอนกลางดวย สํานักปลัดเทศบาล

17 ขอถวยพระราชทานกิจกรรมตระกรอ 17.1  ฝากสํานักการศึกษาดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการศึกษา

18 การกอสรางอนุสาวรียทาวหมาแพง 18.1  มอบสํานักการศึกษาเลือกทําเลที่ตั้งศาลเพื่อกอสรางตอไ สํานักการศึกษา

19 แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดใหมี 19.1  ฝากผอ.สวนสมชายดูแลเรื่องนี้ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย

20 กิจกรรมเขาวัดวันอาทิตย  20.1  ขอเชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 25 ม.ีค. 61 ณ วัดหอไตรปฏการาม

21 ตนตะเคียนใหญตายในบอบําบัดน้ําเสีย 21.1  ฝากผอ.ภาณุเดชประสานกับผจก.บอบําบัดน้ําเสีย ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

ใหเขาประสานกับพระทําหนังสือขอตนไมเปนลายลักษณอักษร

พรอมทั้งบอกจุดประสงคในการขอดวย

22 เชิญรับโลประกาศเกียรติคุณโครงการผนึก 22.1  มอบรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ รองศิรินันท หลอตระกูล

กําลังประชารัฐคืนน้ําใสใหโขงชีมูล 22.2  มอบสํานักปลัดเบิกจายคาเดินทางไปราชการให สํานักปลัดเทศบาล

วันที่ 23 ม.ีค. 61 ณ สนาม -ชางอารีนา รองศิรินันทดวย

จ.บุรีรัมย

23 สมาคมแมบานมหาดไทยเชิญรวมโครงการ 23.1  ใหสํานักการสาธารณสุขจัดทําที่คัดแยกขยะบาน สํานักการสาธารณสุข

รวมใจลดขยะและคัดแยกขยะอินทรีย ทานผูวาราชการ

23.2  ใหโรงเรียนทุกโรงดําเนินการตามหนังสือนี้ โรงเรียนทั้ง 5 โรง

24 การจัดสรางพระประธาน 24.1  มอบสํานักการศึกษาหาฟางขาวใหพระเอาไปทําตน สํานักการศึกษา

ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง ดอกเงินและหากลองพลาสติกใหกับหางรานและเอกชนดวย
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

25 การแตงตั้งคณะกรรมการไทยนิยมยั่งยืน 25.1  ฝากผอ.วรวิทยรวบรวมรายการที่ชาวบานเดือดรอน ผอ.วรวิทย  ภูอวด

เสนอนายกดวย

26 การขอกูเงินจาก กสท. 26.1  ฝากผอ.สวนจําลองติดตามการดําเนินการเรื่องนี้ ผอ.สวนจําลอง  ศรีนามล

27 ทอระบายน้ําขางบานอาจารยชิน 27.1  ฝากสํานักการชางเขาไปดูแลดวย สํานักการชาง

ถนนกุดยางสามัคคี

28 การแกไขปญหามูลนิธิสวางกาฬสินธุและ 28.1  มอบจาเอกภราดรจัดทําหนังสือเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง จาเอกภราดร  เนตรวงษ

มูลนิธิสวางกุดหวา มูลนิธิกุดหวาใหเหมาะสม

29 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย 29.1  มอบผอ.สวนสมชายศึกษาเรื่องนี้ ผอ.สวนสมชาย  ไชยเดช

30 การประเมินรางวัลเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 30.1  มอบทุกสํานัก/กองสงเอกสารใหสํานักการสาธารณส ทุกสํานัก/กอง

รวบรวมสงใหทันกําหนด

31 เชิญรวมประชุมเวที Think Tank ครั้งที่ 1 31.1  มอบสํานักปลัดทําหนังสือขออนุญาตเดินทาง สํานักปลัดเทศบาล

ไปราชการใหนายกฯ

32 เชิญรวมสัมมนาเพิ่มทักษะวิทยากรดาน 32.1  มอบคุณอภิญญาเขารวมงานแทนนายกฯ คุณอภิญญา  ฆารไชย

ครอบครัว

33 การจัดทําจดหมายเปดผนึกเรื่องการใชพื้นที่ 33.1  มอบจ.ส.อ.สมชายเขารวมประชุมและจัดทําจดหมายจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท

ศาลากลางหลังเกา เปดผนึกใหนายกฯ

34 ประชุมเรงรัดการเบิกจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ34.1  มอบปลัดเทศบาล , ผอ.สวนจําลองและผอภาณุเดช ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

วันที่ 15 ม.ีค. 61 เวลา 13.00 น. เขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.สวนจําลอง  ศรีนามล

ณ สนง.ทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

3




	กาแฟ13-3-61(6)

