
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

1 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 21.1 มอบผอ.สํานักการสาธารณสุขตรวจสอบญัตติกอนนําเขา ผอ.สํานักการสาธารณสุข

ครั้งที่ 1 ประจําป 2562 วันที่ 28 พ.ค. 6ระเบียบวาระการประชุมใหเรียบรอย

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบา1.2  มอบทุกสํานัก/กองเตรียมตอบกระทูที่เกี่ยวของกับสํานัก/กอง ทุกสํานัก/กอง

ของตนเอง

2 ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด 2.1  มอบปลัดเทศบาลเขารวมประชุมแทนนายกฯ ปลัดเทศบาล

วันที่ 29 พ.ค. 62 ณ หองโสมพะมิตร ชั้น 4

3 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน 3.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดสถานที่ในการถวายพระพร สํานักปลัดเทศบาล

โอกาสพิธีบรมราชาภิเษกของเทศบาลฯ และทําหนังสือเชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

วันที่ 13 พ.ค. 62 เวลา 08.30 น.

ณ บริเวณอาคารสํานักงานเทศบาล ชั้น 1

4 การเตรียมความพรอมในการออกระงับ 4.1  มอบหน.กฤษณะจัดเตรียมถังเคมีใหพรอมในการใชงานอยูเสม หน.กฤษณะ จีนซื่อ

เหตุเพลิงไหม

5 การชวยเหลือผูประสบเหตุวาตภัยชุมชน 5.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลเรงรัดในการพิจารณาในความ หน.สํานักปลัดเทศบาล

โพธิ์ไทร ชวยเหลือ

6 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 6.1  มอบผอ.สํานักการสาธารณสุขดูแลเรื่องนี้  โดยเฉพาะสุนัขผอ.สํานักการสาธารณสุข

ที่อยูในบริเวณวัด

7 การปลูกผักสวนครับบริเวณศาลปูแฮ 7.1  มอบกองสวัสดิการลงพื้นที่ดูแลใหชาวบานรวมกันปลูก กองสวัดิการสังคม

ผักสวนครัวบริเวณศาลปูแฮ

8 การประชุมใหญสามัญประจําป 62 8.1  มอบผอ.วรวิทยจัดเจาหนาที่ไปบริการและดูแลอํานวย ผอ.วรวิทย  ภูอวด

สมาคมฌาปนกิจฯ วันที่ 9 พ.ค. 62 ความสะดวก

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

9 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมของเทศบาล 9.1 มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลติดตอผูจัดการ AIA ใหชวยประสา หน.สํานักปลัดเทศบาล

วันที่ 12 ม.ิย. 62 งานกับพระอาจารยคึกฤทธิ์มารวมเทศนใหกับเรา

10 เตรียมความพรอมในการสอบ O-net ป 6210.1 มอบผอ.ทุกโรงเรียนเตรียมความพรอมกับ ม.สารคามเพื่อเพิ่ ผอ.โรงเรียนทั้ง 5 โรง

กลยุทธและวิธีการใหนักเรียนมีผลการสอบที่ดีขึ้นและไดมาตรฐาน

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 9/2562

วันอังคาร  ที่  7  พฤษภาคม  2562  เวลา  13.30  น.

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
  .............................



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

11 เชิญรวมรับฟงการออกแบบเมืองกาฬสิน 11.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลดูแลเรื่องการปฏิคมและอาหาร สํานักปลัดเทศบาล

จากนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาตร กลางวัน

มมส.  วันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น11.2  มอบผอ.สํานักการชางทําหนังสือเชิญผอ.ทุกสํานัก/กอง ผอ.สํานักการชาง

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เขารวมรับฟง

12 การขุดลอกลําน้ําปาวบริเวณหนาโรงแรม12.1  มอบหน.กฤษณะจัดเจาหนาที่เขาไปรื้อผักตบชวาและผัก หน.กฤษณะ จีนซื่อ

ริมปาว ใหสะอาด

13 การจายเงินใหแกผูเขารวมประชุม 13.1  มอบผอ.กองสวัสดิการกํากับดูแลเจาหนาที่และดําเนินก ผอ.กองสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการชุมชน ใหถูกตองตามระเบียบฯ

14 การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐแล 14.1  มอบสํานักการชางทําหนังสือสอบถามความคืบหนาของ สํานักการชาง

เอกชน (กรอ.) วันที่ 15 พ.ค. 62 โครงการนําสายไฟฟาลงใตดินและสงใหเขาภายในกําหนด

14.2  มอบเลขาอดิศักดิ์เขารวมประชุมแทนนายกฯ เลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

15 ขุดลอกผักตบชวาบริเวณแกงดอนกลาง 15.1 มอบสํานักปลัดเทศบาลและผอ.สํานักการชางดําเนินการเรื่อ สํานักปลัดเทศบาล

ผอ.สํานักการชาง

16 เชิญรวมประชุมโครงการศึกษาประเมิน 16.1  มอบผอ.สวนสมชายเขารวมประชุมกับนายกฯ ผอ.สวนสมชาย ไชยเดช

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื้นที่ลุมน้ําชี

วันที่ 16 พ.ค. 62 ณ โรงแรมเพชรรัชต 

การเดน  จ.รอยเอ็ด

17 การทําธุง 17.1  ฝากผอ.วรวิทยติดตามความคืบหนากับชุมชนดวย ผอ.วรวิทย  ภูอวด

18 การตอบแบบสอบถามการรับรูของผูมี 18.1  มอบผอ.กองวิชาการพิจารณาจัดอบรมกลุมเปาหมายทั้งจ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

สวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก ภายในและภายนอกใหทราบถึงแนวทางในการประเมินและ

กํากับดูแลใหเขากรอกขอมูลใหเรียบรอย

19 เชิญรวมประชุมเตรียมความพรอมในการ19.1  มอบปลัดเทศบาลและหน.สํานักปลัดเทศบาลเขารวมประชุ ปลัดเทศบาล

ประเมิน LPA หน.สํานักปลัดเทศบาล

20 มูลนิธิสถาบันการเดินและจักรยานเชิญ 20.1  มอบเลขาอดิศักดิ์เขารวมประชุมแทนนายกฯ เลขาอดิศักดิ์ อนันตริยะทรัพย

รวมประชุม  วันที่ 1 ม.ิย. 62 20.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลทําหนังสือขออนุญาตเดินทาง สํานักปลัดเทศบาล

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไปราชการใหเลขาฯดวย

21 การจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพ21.1  มอบผอ.สํานักการชางกํากับดูแลเรื่องนี้  หากมีการประ ผอ.สํานักการชาง

ปญญาเมธี  มอบคุณอิงควัตเขารวมประชุมแทนนายกฯ คุณอิงควัต คงคุณาวัฒน

22 การประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 22.1 มอบทุกสํานัก/กองรายงานผลวาจะทําเรื่องอะไรดําเนินการอยาง ทุกสํานัก/กอง

2



แลวเสร็จเมื่อไหรใหนายกฯทราบ ภายในวันจันทรที่ 13 พ.ค. 62

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ

23 การประเมินสํานักทะเบียนดีเดน 23.1  มอบสํานักปลัดฯ ฝายทะเบียนประสานผอ.กองวิชาการ สํานักปลัดเทศบาล

ตั้งคณะทํางานจัดทําวีดีทัศนแนะนําเทศบาลเพื่อใชในการนําเส จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

24 การพัฒนาลําน้ําปาว 24.1  มอบสํานักปลัดเทศบาลตัดตนไมยราบบริเวณแนวปองกั สํานักปลัดเทศบาล

ตลิ่งพังใหเรียบรอย

24.2  มอบสํานักการชางออกแบบในการสรางบันไดตรงสะพา สํานักการชาง

วัดใต

24.3  มอบปลัดเทศบาลพิจารณาจัดกิจกรรมใหประชาชนได ปลัดเทศบาล

มีสวนรวมและใชประโยชนกับพื้นที่บริเวณเขื่อนปองกันตลิ่งพัง

25 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณ 25.1 มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศนให สํานักปลัดเทศบาล

หนาเรือนจํา สมพระเกียรติ , จัดทํารั้วกั้นฝงหมูบานและมอบสํานักการชาถม สํานักการชาง

จัดทําที่จอดรถพรอมทอระบายน้ํา

26 สวนสาธารณะกุดน้ํากิน 26.1 มอบผอ.สํานักการชางดูแลเรื่องแบบแปลนภายในใหแลวเสร็ ผอ.สํานักการชาง

27 หนังสือขอบคุณ  คุณเย็นฤดี 27.1 มอบหน.กฤษณะทําหนังสือขอบคุณเนื่องในโอกาสที่เขาไ สํานักปลัดเทศบาล

มอบเงินสนับสนุนโครงการชวยเหลือผูประสบเหตุฉุกเฉิน 113 หน.กฤษณะ จีนซื่อ

และใหหน.สํานักปลัดฯ ตรวจสอบดวย

28 การจัดทําประกันภัยรถยนต 28.1  มอบทุกสํานัก/กองพิจารณารถที่อยูในความดูแลและสงเรื่อ ทุกสํานัก/กอง

ใหสํานักการคลังดําเนินการโดยดวน

29 การดูแลบานพักพนักงานดับเพลิง 29.1 มอบหน.กฤษณะจัดเจาหนาที่เขาไปดูแลรักษาความสะอ หน.กฤษณะ จีนซื่อ

ใหเรียบรอย

4

3



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กอง หรือผูที่รับผิดชอบ
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