
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

1 การทํา พรบ.และประกันภัยรถยนต 1.1  มอบสํานักการคลังพิจารณาทํา พรบ.และประกันภัย สํานักการคลัง

ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุทุกสํานัก/กออุบัติเหตุใหกับรถคันใหมของเทศบาล

1.2 ฝากทุกสํานัก/กองพิจารณาเรื่องนี้กับรถในสังกัดของทานดวย ทุกสํานัก/กอง

2 เชิญประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 2.1  มอบรองอภิวัฒนเขารวมประชุมแทนนายกฯ รองอภิวัฒน  ปะกิทัง

ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติฯ  วันที่ 24 เม.ย. 62 

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง 

3 ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดพิธีถวาย3.1  มอบรองอภิวัฒนเขารวมประชุมแทนนายกฯ รองอภิวัฒน  ปะกิทัง

พระพรชัยมงคลในสวนภูมิภาค

วันที่ 24 เม.ย. 62  เวลา 13.30 น.

ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง ชั้น 2

4 พิธีชุมนุมสวนสนาม เนื่องในวัน อปพร. 4.1  ฝากคุณประวิทยประสานกับคุณเชษฐาใหกํากับดูแล คุณประวิทย  ภูทองโปรง

ประจําป 2562  วันที่ 26 เม.ย. 62 อปพร. ทุกทานและซักซอมการสวนสนามใหถูกตองตามระเบียบ

ณ สนามหนาศาลากลางหลังเกา

5 กิจกรรมถวายศาลาบําเพ็ญกุศลวัดปาทุงศรีเมือ5.1  มอบกองวิชาการประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชน กองวิชาการ

วันที่ 24 เม.ย. 62 เวลา 13.30 น. เขารวมกิจกรรม

6 การสรางความรวมมือแบบบูรณาการกับ 6.1  มอบคุณวิภารัตนดูแลและขับเคลื่อนโครงการนี้ คุณวิภารัตน  กําจร

หนวยงานสงเสริม SMEs  ในพื้นที่

7 ขอความอนุเคราะหชวยเหลือผูทูลเกลา 7.1 มอบกองสวัสดิการประสานกับอําเภอและสงเรื่องคืน กองสวัสดิการสังคม

ถวายฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือเพราะบุคคลดังกลาวไมไดอยูในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล

รายนายสมศรี  โพธิ์กามล

8 สถาบันพระปกเกลาจะลงพื้นที่ศึกษาดูงา 8.1  ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุขเตรียมการตอนรับ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

เรื่องการจัดการขยะ วันที่ 26 เม.ย. 62 และเตรียมพื้นที่ใหคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่ดวย

ณ หองประชุมสภาเทศบาล

9 การจัดการขยะอินทรีย 9.1  มอบผอ.กฤษฎา  พิจารณาดําเนินการเรื่องนี้ใหกับทุก ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

โรงเรียน , บานพักเทศบาล , แฟลตเทศบาลและสํานักงาน

ปองกันฯ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 8/2562

วันอังคาร  ที่  23  เมษายน  2562  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

10 เชิญบรรยายรางวัลพระปกเกลากับการ 10.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือขออนุญาตเดินท สํานักปลัดเทศบาล

พัฒนานวัตกรรมและคิดสรางสรรคของ อปท. ไปราชการใหนายกฯ

วันที่ 29 เม.ย.62 ณ หองประชุมวายุภักษ

แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

11 การแสดงภาพเขียนวิถีชีวิตชนเผาภูไท 11.1  ฝากผอ.สํานักการศึกษาประชาสัมพันธโรงเรียน ผอ.สํานักการศึกษา

ณ หองแสดงงานศิลปะ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ในสังกัดเขาศึกษาดูงาน

12 เชิญรวมประชุมการแกไขปญหาการตั้งครรภ12.1  มอบผอ.สํานักการสาธารณสุขจัดเจาหนาที่ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

ในวัยรุน  วันที่ 24 เม.ย. 62 ที่เกี่ยวของเขารวมประชุม

ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ

13 เชิญประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ 13.1  มอบเลขาอดิศักดิ์เขารวมประชุมแทนนายกฯและมเลขาอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย

และเอกชนเพื่อแกไขปญหากลุมเศรษฐกิจสํานักปลัดเทศบาลออกคําสั่งเดินทางไปราชการใหเลขาฯด สํานักปลัดเทศบาล

จังหวัด (กรอ.) วันที่ 30 เม.ย. 62

ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

14 เชิญประชุมอนุกรรมการสงเสริมคุณภาพ 14.1  มอบผอ.วรวิทยและหน.พัฒนพงษเขารวมประชุม ผอ.วรวิทย  ภูอวด

คนพิการ  วันที่ 24 เม.ย. 62 แทนนายกฯ หน.พัฒนพงษ  พัฒนลักษณ

ณ หองประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดฯ

15 กิจกรรมชุมชนรวมใจรักษาศีล 5 15.1  มอบหน.สวนการงานทุกทานเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 25 เม.ย. 62 เวลา 08.30 น.

ณ วัดกลางพระอารามหลวง

16 การจองเหรียญพระบรมราชาภิเษก 16.1  มอบผอ.สํานักการคลังสํารวจผูที่มีความตองการ ผอ.สํานักการคลัง

และเปนตัวแทนประสานงานเรื่องนี้

17 การถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนเรศวร17.1  มอบรองศิรินันทเขารวมงานแทนนายกฯ และเชิญชวน รองศิรินันท  หลอตระกูล

มหาราช  วันที่ 25 เม.ย. 62 ทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

ณ  หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ

18 การบันทึกภาพพิธีพลีกรรมน้ําจังหวัด 18.1  มอบหน.ศศิญาจัดทํารายงานและวีดีโอเกี่ยวกับผล หน.ศศิญา  กิตติธรรม

กาฬสินธุ การดําเนินการและภาพเบื้องหลังการทํางานเรื่องนี้ไวเปน

ผลงานของเทศบาล

19 การจัดทําปายถวายพระพรชัยมงคลฯ 19.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดทําปายในสวนของสํานักงาน สํานักปลัดเทศบาล

19.2  มอบหน.ศศิญาจัดทําปายประชาสัมพันธ หน.ศศิญา  กิตติธรรม

19.3  มอบสํานักการชางดูแลปายในสวนที่ตนเองรับผิดชอ สํานักการชาง
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ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

20 การจัดทําแผนยุทธศาสตรในการบริหาร 20.1  ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุขพิจารณาเนื้อหาและ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดกาฬสินธุ รายละเอียดที่เกี่ยวของพรอมแจงรายงานผลการพิจารณาให

สนง.ทองถิ่นจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 26 เม.ย. 62 เพื่อเสนอ

คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยพิจารณาเสนอผูวาราชการตอไป

21 ของเชิญ อปท. เขารวมโครงการรางวัล 21.1  มอบจ.ส.อ.สมชายเตรียมความพรอมในการสงผลงาจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท

พระปกเกลา พ.ศ. 2562 เขารวมประกวด

22 การจายเงินสมทบเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 22.1  ฝากหน.สวนการงานทุกทาน ถาทานใดรูจักเจาหนา ทุกสํานัก/กอง

ของกรมฯชวยประสานงานใหเขาจายเงินในสวนที่ยังไมครบดวย

23 เชิญประชุมคณะกรรมการชุมชน 23.1  ขอเชิญทุกทานเขารวมประชุม ทุกสํานัก/กอง

ประจําเดือน เมษายน 2562

วันที่ 30 เม.ย. 62

24 การขออนุญาตใชตราสัญลักษณพระราช 24.1  มอบผอ.สํานักการชางออกแบบปรับปรุงสวนสาธารณะ ผอ.สํานักการชาง

พิธีพระบรมราชาภิเษก กุดน้ํากินเพื่อทําเปนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและสงเรื่อง

ไปที่กรมเพื่อขอรับงบประมาณ

24.2  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลพิจารณาจางเหมาคนดู หน.สํานักปลัดเทศบาล

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนาเรือนจํา

24.3  มอบจาเอกภราดรจัดระเบียบการขายของพอคาแม จาเอกภราดร  เนตวงษ

และการดูแลความสะอาดดวย

25 วันอบรมสงเสริมกลุมอาชีพ SME 25.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่ 29 เม.ย. 62 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

26 ขอเชิญเขารวมโครงการอบรมนวัตกรรม 26.1  มอบจ.ส.อ.สมชายเขารวมงานกับนายกฯ จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท

ทองถิ่นสุดยอดรางวัลพระปกเกลา

วันที่ 10 - 14 ม.ิย. 62

ณ หองสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกลา

27 ทม.กระนวนขอความอนุเคราะหศึกษาดูงาน27.1  มอบผอ.สํานักการสาธารณสุขเตรียมการตอนรับ ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

วันที่ 8 พ.ค. 62
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