
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ

1 กิจกรรมถนนสายบุญ  วันที่ 16 ม.ค. 62 1.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

เวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนภิรมย

2 เชิญรวมพิธีเปดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2.1  มอบเลขาอดิศักดิ์เขารวมงานแทนนายกฯ เลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

ประจําป 2562 วันที่ 23 ม.ค. 62

ณ เวทีใหญสวนลุมพินี กรุงเทพฯ

3 การจัดอบรมสงเสริมความรูดานการจัดการน้ําเส3ี.1  มอบหน.ธนัญชัยดูแลเรื่องการประสานชุมชนเขารวมอบร หน.ธนัญชัย ชูเดชวัฒนา

วันที่  16 ม.ค. 62 ณ หองประชุมสภาเทศบาลจํานวน 200 คน และเตรียมขอมูลใหนายกฯดวย

4 ทต.โนนสมบูรณ ขออนุเคราะหศึกษาดูงาน 4.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมตอนรับพรอมกับนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

เรื่องโรงเรียนผูสูงอายุ วันที่ 17 ม.ค. 62

5 การสรุปรายงานสถิติการขออนุเคราะห 5.1  มอบสํานักการสาธารณสุขสรุปรายงานสถิติการขอ สํานักการสาธารณสุข

ศึกษาดูงาน อนุเคราะหศึกษาดูงานของชมรมผูสูงอายุเริ่มตั้งแตป 2558

ถึงปจจุบันวามีการเขาศึกษาดูงานจํานวนกี่ครั้ง  กี่คนและมาจาก

หนวยงานใดบางรวมถึงการศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะก็

ใหสรุปรายงานเชนเดียวกันโดยเริ่มตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน

6 งานวันยุทธหัตถี  วันที่ 18 ม.ค. 62 6.1  มอบรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ รองศิรินันท หลอตระกูล

เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมจังหวัดกาฬสินธ6.2  มอบกองวิชาการประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนและ กองวิชาการฯ

รานคารวมกันประดับธงชาติและดําเนินการอื่นๆตามที่

ไดรับมอบหมาย

7 เรื่องรองเรียนรองทุกขกลิ่นเหม็นของ 7.1  มอบหน.ธนัญชัยเขาไปประสานกับโรงพยาบาลถึง หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

โรงพยาบาลธีรวัฒน ปญหาที่เกิดขึ้นและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป

8 เชิญประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคม 8.1  มอบผอ.วรวิทยเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

ฌาปนกิจสงเคราะห อ.ดอนจาน วันที่ 17 ม.ค. 62

ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ

9 ชมรมยุวพุทธิกสมาคมเชิญรวมเปนประธาน 9.1  มอบผอ.สวนสุนิสาจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ ผอ.สวนสุนิสา  บุญศิลป

และใหโอวาทแกประชาชนในโครงการพัฒนาพุทธศาสนิกชนที่ดีใหนายกฯกลาวในงานดวย

ศักยภาพเยาวชน วันที่ 24 ม.ค. 62

ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 2/2562

วันอังคาร  ที่  15  มกราคม  2562  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ
  .............................
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ

10 เชิญประชุมเรื่องกลอง CCTV 10.1  มอบหน.ฝายรักษาความสงบจัดเตรียมเอกสาร TO ฝายรักษาความสงบ 

วันที่ 25 ม.ค. 62 เวลา 09.30 น. การจัดซื้อจัดจางครั้งลาสุดใหนายกฯดวย สํานักปลัดเทศบาล

ณ หองประชุมดอกพะยอม

11 การรณรงคงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร 11.1  ขอใหทุกสํานัก/กองเครงครัดในการดําเนินการเรื่องนี้ ทุกสํานัก/กอง

ในหนวยงานราชการ

12 โครงการมอบของขวัญใหประชาชน 12.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลดูแลเรื่องนี้และออกคําสั่งให สํานักปลัดเทศบาล

"หองน้ําทองถิ่นสะอาดและปลอดภัย" ทุกสํานัก/กองที่มีหองน้ําสาธารณะอยูในความดูแลปฏิบัติ

ตามหนังสือเรื่องนี้อยางเครงครัด

13 เทศบาลตําบลปากน้ําประแสขออนุเคราะห 13.1  ฝากผอ.กฤษฎาดูแลและเตรียมการตอนรับ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

ศึกษาดูงานเรื่องขยะ วันที่ 23 ม.ค. 62

14 กิจกรรม Kick off  แยกขยะกอนทิ้ง 14.1  ฝากหน.ธนัญชัยประสานกับผอ.สวนสมชายและหา หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

แนวทางตอยอดกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะและรายงานผล

การดําเนินงานใหผูวาฯทราบตอไป

15 เชิญเขารวมการสัมมนาโครงการผูตรวจการ 15.1  มอบจ.ส.อ.สมชายจัดเตรียมขอมูลในการเสวนาให จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

แผนดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 37 นายกฯดวย

วันที่ 23 ม.ค. 62 ณ หองทศพร โรงแรมริมปา15.2  มอบผอ.วรวิทยประสานผูนําชุมชนเขารวมการเสวน ผอ.วรวิทย  ภูอวด

และวันที่ 24 ม.ค. 62 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ชุมชนละไมต่ํากวา 10 คน

15.3  มอบกองวิชาการดูแลเรื่องจุดจอดรถประชาสัมพันธ กองวิชาการฯ

พรอมประสานหาจุดเชื่อมตอไฟฟาใหเขาดวย

16 การฉีดลางถนนในเขตเทศบาล 16.1  มอบหน.กฤษณะจัดทําแผนการฉีดลางถนนบริเวณ หน.กฤษณะ จีนซื่อ

วงเวียนโปงลาง , หนาตลาดโตรุง , ถนนเทศบาล 23 , ถนน

เทศบาล 24 , ถนนหนาตลาดสด , ถนนธนะผลและ

ถนนหนาโรงพยาบาลโดยประกาศใหประชาชนทราบถึงการ

ดําเนินการและใหทําในชวงเวลา 20.00 น. เปนตนไป

17 การปองกันแกไขปญหาภัยหนาว 17.1  ฝากหน.สํานักปลัดเทศบาลดูแลเรื่องนี้ หน.พงษธร  โพธิแทน

18 เชิญประชุมสัมนาการปฏิบัติงานใน 18.1  มอบผอ.กฤษฎาเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

โรงฆาสัตว วันที่ 28 ม.ค. 62

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ

19 งานวันครู  วันที่ 16 ม.ค. 62 19.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล 19.2  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมงาน ทุกสํานัก/กอง

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ

20 การประชาสัมพันธโครงการและแผนการ 20.1  มอบกองวิชาการสรางการรับรูโดยการเผยแพร กองวิชาการฯ
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ดําเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ประชาสัมพันธเรื่องโครงสรางพื้นฐานที่ผานสภาและเตรียม

ดําเนินการรวมถึงการรายงานเรื่องการแกไขปญหาน้ําทวม ,

เรื่องโครงการที่เราจะทํารวมกับสนง.โยธาธิการฯวาดําเนินการ

ถึงไหน งบประมาณเทาไหร , เรื่องแนวปองกันตลิ่งพัง

เรื่องการเอาสายไฟฟาลงใตดินใหประชาชนรับทราบอยาง

เขาใจและทั่วถึง

21 การแกไขปญหาน้ําสวนสาธารณะกุดน้ํากิน 21.1  ฝากหน.ธนัญชัยดูแลเรื่องนี้พรอมสรุปแนวทาง หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

การดําเนินงานและผลการดําเนินงานใหผูวาราชการทราบ

โดยอางอิงจากหนังสือที่ทานผูวาฯสั่งใหดูแลแหลงน้ํา

สาธารณะที่ใชเพื่อประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์

22 งานกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 2 22.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่  18 ม.ค. 62

23 งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป 256223.1  มอบสํานักการศึกษาเตรียมการจัดพิธีบวงสรวงและ สํานักการศึกษา

พิธีถวายตัวเปนลูกหลานเจาพอโสมพะมิตร

24 ขออนุญาตใชอาคารศาลากลาง 7 ชั้น 24.1  ฝากหน.คงเดชทําหนังสือไปขออนุญาตผูวาราชการ หน.คงเดช  หรบรรณ

เพื่อเปนสถานที่จัดประกวดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเขาไปซอมแซมและเขาไปจัดกิจกรรมโดยอางเหตุผล

ของการใชสถานที่ในการจัดกิจกรรมดวย
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