
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ

1 กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอเมืองกาฬสิน 1.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 08.30 น.

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ

2 การปรับปรุงหองน้ําสนามกีฬากลาง 2.1 ฝากรองประเสริฐประสานเรื่องนี้เขาแผนเพื่อดําเนินการแกไขรองประเสริฐ  ออประเสริฐ

จังหวัดกาฬสินธุ ปรับปรุงใหใชงานไดดี

3 สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 3.1  มอบรองประเสริฐทําหนังสือเรียนผูวา กกท. โดยอางเหตุผลรองประเสริฐ  ออประเสริฐ

จังหวัดกาฬสินธุ เมื่อป 2548 ที่เขามาสรางอาคารไวและจะชวยเราพัฒนาจนบัดนี้

ก็ยังไมมีการดําเนินการ เทศบาลพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปน

จะใชสถานที่ขอใหทานหาที่ตั้งสํานักงานแหงใหม

4 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทํา 4.1  มอบผอ.กฤษฎาเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

และประเมินผลแผนสิ่งแวดลอม

วันที่ 13 ก.พ. 62 เวลา 13.30 น.

ณ หองประชุมสํานักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.กส.

5 เปดจุดทองเที่ยวในสวนสาธารณะ 5.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

ริมแกงดอนกลาง วันที่ 13 ก.พ. 62 5.2  มอบจาเอกภราดรจัดเจาหนาที่เขาไปขุดลอกผัดตบชวาบริเวณ จาเอกภราดร เนตวงษ

เวลา 16.00 น. หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติและจัดเจาหนาที่ อปพร.เขาไปอํานวย

ความสะดวกการจราจรในวันงานดวย

5.3  มอบสํานักการศึกษาดูแลเรื่องการปฏิคม สํานักการศึกษา

5.4  มอบหน.ศศิญา ดูแลเรื่องพิธีกร , ชางภาพ และการจัดทํารายกา หน.ศศิญา  กิตติธรรม

6 กิจกรรมรณรงคโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 6.1  มอบรองนพสิทธิ์ เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.

ณ ศูนยสาธารณสุขชุมชนซอยน้ําทิพย

7 อัยการจังหวัดจะจัดการอบรมให 7.1  มอบรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ รองศิรินันท หลอตระกูล

ความรูกับผูสูงอายุ วันที่ 14 ก.พ. 62

เวลา 09.00 น.

ณ ศูนยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

8 วันรวมน้ําใจสูกาชาด วันที่ 14 ก.พ. 628.1  มอบรองนพสิทธิ์และรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

เวลา 09.00 น. ณ จวนผูวาราชการฯ รองศิรินันท  หลอตระกูล

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 4/2562
วันอังคาร  ที่  12  กุมภาพันธ  2562  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ

9 เชิญรวมงานวันวาเลนไทน ป 2561 9.1  มอบรองนพสิทธิ์และรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 18.00 น. รองศิรินันท  หลอตระกูล

ณ  บริเวณตลาดโตรุงกาฬสินธุ

10 เชิญประชุมการจัดงานมุฑิตาจิต 10.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมประชุมแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 14.00 น.

11 สํานักงานผูตรวจการแผนดินขอเชิญ 11.1  มองรองศิรินันทเขารวมประชุมแทนนายกฯ รองศิรินันท  หลอตระกูล

ประชุม วันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.

ณ หองประชุมโรงเรียนเทศบาล 2

12 กิจกรรมถนนสายบุญ 12.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา 06.30 น.

ณ บริเวณถนนภิรมย

13 เชิญรวมประชุมใหญสามัญประจําป 13.1  มอบผอ.วรวิทยเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

สหกรณออมทรัพยครูกาฬสินธุ

วันที่ 16 ก.พ. 62  เวลา 09.00 น.

14 การบํารุงรักษาแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ 14.1  มอบผอ.ภาณุเดชเรงดําเนินการแกไขในการอุดรอยรั่ว ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ

(สวนสาธารณะกุดน้ํากิน)  เพื่อเตรียม ซอมแซมจุดที่ชํารุดตามเสนอและดําเนินการเปลี่ยนถายน้ํา

ความพรอมสําหรับการพระราชพิธี 14.2  มอบผอ.กฤษฎาดูแลเรื่องการติดตั้งกังหันน้ําทั้ง 2 ฝง ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

บรมราชาภิเษก

15 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 15.1  มอบสํานักการชางและสํานักการศึกษาเตรียมงบประมาณ สํานักการชาง

ในการดําเนินการไวดวย สํานักการศึกษา

16 งานกาชาด ประจําป 2562 16.1 กิจกรรมมอบกายถวายตัวฯ มอบหน.กันติพงษดูแลเรื่องกา หน.กันติพงษ  เบาจังหาร

เบิกจายงบประมาณใหจังหวัดฯ

16.2  มอบผอ.สํานักการชางดูแลเรื่องการจัดทําเวทีทุกจุดที่เทศบาล สํานักการชาง

ไดรับมอบหมายและดําเนินการตามคําขออนุเคราะหของบริษัท

โตโยตากาฬสินธุในการขอใชพื้นที่บริเวณหนา สนง.ทะเบียน

16.3  มอบผอ.กฤษฎาจัดกิจกรรมแลกขยะบริเวณทางออกงาน ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

เพื่อเปนการลดปริมาณขยะและตอยอดกิจกรรมของปที่แลว

17 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 17.1  มอบหน.พงษธรดูแลรักษาปายทุกปายใหอยูในสภาพที่ใชง หน.พงษธร  โพธิแทน

ไดดีเพื่อใชในการเลือกตั้งครั้งตอไป

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง ที่รับผิดชอบ

3

2



18 หองเก็บพัสดุสํานักการคลัง 18.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลดําเนินการจางเหมาชางเขามา หน.พงษธร  โพธิแทน

รื้อถอนทําความสะอาดบริเวณหองเก็บของหลังสํานักงานให

สํานักการคลัง

19 ประชุมสภาเทศบาล 19.1 มอบหน.พงษธรตรวจสอบความถูกตองในการเสนอญัตติ หน.พงษธร  โพธิแทน

เรื่องการตอเติมอาคารของสํานักการสาธารณสุขฯดวย

20 การจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 20.1  มอบรองศิรินันทเขารวมกิจกรรมแทนนายกฯ รองศิรินันท หลอตระกูล

วันที่ 15 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. 20.2  มอบทุกสํานัก/กอง ที่เกี่ยวของดําเนินการตามบัญชี ทุกสํานัก/กอง

ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลาง มอบหมายภารกิจของจังหวัดฯ

21 โรงเรียนเทศบาล 1 จัดนิทรรศการ 21.1  มอบรองประเสริฐเขารวมงานแทนนายกฯ รองประเสริฐ  ออประเสริฐ

แสดงผลงาน  วันที่ 15 ก.พ. 62

เวลา 09.00 น.

22 การอบรมผูสูงอายุและพนักงานเทศบาล 22.1  มอบผอ.กฤษฎาประสานผูสูงอายุใหเขารวมรับฟงการอบร ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

วันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 09.30 น. และเตรียมเงินคาวิทยากร จํานวน 5,000 บาท

เปนตนไป 22.2  เชิญพนักงานเทศบาลระดับหัวหนางานขึ้นไปเขารวมอบร ทุกสํานัก/กอง

22.3  มอบหน.จันทรตรีจองตั๋วเดินทางและถายเอกสารสงใหวิทยาก หน.จันทรตรี กอสัตย

และอํานวยความสะดวกเรื่องรถใหวิทยากรดวย

23 ขบวนแหเจาเมืองกาฬสินธุ 23.1  มอบกองวิชาการดูแลเรื่องการประชาสัมพันธในเขต กองวิชาการฯ

วันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 15.00 น. พื้นที่เมืองกาฬสินธุ

23.2 มอบสํานักปลัดเทศบาลและกองสวัสดิการฯ สํานักปลัดเทศบาล

ดูแลเรื่องการปฏิคม กองสวัสดิการสังคม
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