
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 เชิญรวมกิจกรรมสวดเจริญพุทธมนตถวายพระพร1.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ

วันที่ 28 ส.ค. 62 เวลา 15.00 น. ณ วัดสวางคงคา

2 ตอบกระทูถามสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุม2.1  มอบสํานักการศึกษา , สํานักการชางและสํานักปลั สํานักการศึกษา

สภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2562เตรียมตอบกระทูที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของตนเอง สํานักการชาง

สํานักปลัดเทศบาล

3 เชิญรวมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบ3.1 มอบจาเอกภราดรเขารวมประชุมแทนนายกฯ จาเอกภราดร เนตวงษ

เรียบรอยจังหวัด วันที่ 29 ส.ค. 62 เวลา 10.30 น.

ณ หองประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4

4 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวย 4.1  มอบผอ.วรวิทยเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

การปองกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 13.00 น.

ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง ชั้น 2

5 การออกแบบถนน 5.1  มอบผอ.ภาณุเดชออกแบบถนนเพื่อทําทางเชื่อมแลผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ทําสะพานบริเวณถนนเลียบคันคลองเชื่อมกับถนน

แกงดอนกลางและบรรจุเขาไปในแผนฯ ดวย

6 การแกไขปญหาน้ําทวมบริเวณแยกปาไม 6.1  มอบผอ.ภาณุเดชจัดหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

สูบน้ําแรงดันสูงใหมและจัดทําแผนฯเพื่อทําทอสงน้ําจากแยก

ปาไมไปทางดานหนาโรงพยาบาลดวย

7 เชิญรวมรับโลรางวัล อปท. ที่มีผลการดําเนินงาน7.1  มอบสํานักปลัดทําหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชกา สํานักปลัดเทศบาล

ดานการแพทยฉุกเฉินดีเดน ป 61 วันที่ 4 - 6ใหนายกฯ , จัดเตรียมรถตูในการเดินทางและจองโรงแรม

ก.ย. 62 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ใหนายกฯดวย

8 ขอเชิญรับรางวัลเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 8.1  มอบหน.ธนัญชัยจองโรงแรมใหนายกฯดวย หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

วันที่ 11 - 13 ส.ค. 62 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

กรุงเทพฯ

9 ฉีดพนยากําจัดยุงลาย 9.1 มอบผอ.กฤษฎาจัดเจาหนาที่ฉีดพนยากําจัดยุงลาย ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

ภายในเขตเทศบาลดวย

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 14/2562
วันอังคารที่  27  สิงหาคม  2562  เวลา  13.30  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

10 ขอยื่นคําคัดคานการกอสรางสถานีโทรศัพท 10.1  มอบรองรณยุทธกํากับและติดตามเรื่องนี้ รองรณยุทธ  หอมหวล

เคลื่อนที่ (วิทยาลัยสารพัดชาง)

11 งานบวงสรวงอนุสาวรียพระยาชัยสุนทร 11.1  ฝากรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่ 13 ก.ย. 62 11.2  มอบทุกสํานัก/กองดําเนินงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมา ทุกสํานัก/กอง

12 การตรวจสอบภาษี 12.1  ฝากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหตรวจสอบการเก็บภา สํานักการคลัง

ใหเปนปจจุบัน

13 การทูลเกลาถวายฎีกาเพื่อชวยเหลือ 13.1  ฝากผอ.วรวิทยกํากับดูแลเรื่องนี้ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

นายสมร  ฆารบุญ

14 เรงรัดดําเนินการประเมินสถานการณหมูบานชุมช14.1  ฝากผอ.วรวิทยกํากับดูแลเรื่องนี้ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด

15 งานทอดผาปาของกองทุนแมของแผนดิน 15.1  มอบผอ.วรวิทยเขารวมพิธีเปดแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

วันที่ 30 ส.ค. 62

16 ขอเชิญเขารวมงานประชุมวิชาการและนิทรรศกา  16.1  ฝากสํานักปลัดเทศบาลสมัครเขารวมงานใหนายก สํานักปลัดเทศบาล

ป 2562 วันที่ 9 ก.ย. 62 

ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด  กรุงเทพฯ

17 เชิญเปนวิทยากรรวมเสวนาชุมชนไรถังมิติใหม17.1  เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมตอนรับผูเขารวมง ทุกสํานัก/กอง

ทองถิ่นไทย  วันที่ 14 ก.ย. 62 จากสถาบันพระปกเกลา

ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

18 การพัฒนาลําน้ําคูคลอง 18.1  มอบหน.สํานักปลัดปรึกษาหารือกับหน.กฤษณะ หน.สํานักปลัดเทศบาล

ในการแกไขปญหาผักตบชวาและทําที่กั้นผักตบชวาบริเว หน.กฤษณะ  จีนซื่อ

กุดคลา  ชุมชนทาสินคาใหมีความแข็งแรงคงทนมากกวานี้

19 เชิญเขารวมงานประชุมวิชาการ ASEAN-chaina 19.1 ฝากผอ.สํานักการสาธารณสุขพิจารณาเขารวมประชุม ผอ.กฤษฎา  ชื่นอิ่ม

symposaim on Ecologically Friend Urban

Development 2019  วันที่ 29 - 30 ต.ค. 62

ณ โรงแรมเดอะเบอรคลีย กรุงเทพฯ

20 การตัดตนยางวัดหอไตรปฎการาม 20.1  มอบหน.เพ็ญประภาประสานกับเจาอาวาสในการ หน.เพ็ญประภา ภูนิลามัย

ดําเนินการเรื่องนี้

2



21 ขอความรวมมือจัดระเบียบคนไรที่พึ่งและคนขอทาน21.1  มอบหน.พัฒนพงษดูแลเรื่องนี้ หน.พัฒนพงษ พัฒนลักษณ

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

22 เชิญประชุมคณะกรรมการคุมครองและพัฒนา22.1  มอบผอ.วรวิทยเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย  ภูอวด

อาชีพประจํา จ.กส.  วันที่ 5 ก.ย. 62

ณ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

23 เชิญรวมโครงการเสริมสรางทักษะการสื่อสาร 23.1  ฝากผอ.สวนสุนิสาศึกษาเรื่องนี้และพิจารณาเขาร ผอ.สวนสุนิสา บุญศิลป

ภาษามือเบื้องตน วันที่ 9 - 11 ก.ย. 62 โครงการ

ณ โรงแรมชารลอง บูทรีค

24 การจัดงานเยาวชนแหงชาติ  วันที่ 7 ก.ย. 6224.1  มอบรองนพสิทธิ์เขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

ณ พระธาตุยาคู

25 งานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ 25.1  มอบสํานักการสาธารณสุขดูแลความสะอาดของถนน สํานักการสาธารณสุข

พระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 17 ก.ย. 62 ตลอดเสนทางรับเสด็จฯ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยกาฬสิน25.2  มอบสํานักการชางดูแลเรื่องการประดับธงตราสัญลักษณ สํานักการชาง

ตลอดเสนทางรับเสด็จฯ

25.3  มอบสํานักปลัดเทศบาลจัดหารถดับเพลิงเตรียมความพร สํานักปลัดเทศบาล

ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร ม.กาฬสินธุ

25.4  มอบกองวิชาการดูแลเรื่องการติดตั้งปายเฉลิม กองวิชาการฯ

พระเกียรติบริเวณวงเวียนโปงลาง

26 งานรับเสด็จสมเด็จพระเจานองนางเธอ 26.1 ฝากผอ.ภาณุเดชจัดหาเกาอี้ให ดร.สม จํานวน 300 ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี และจัดเก็บใหเรียบรอยหลังเสร็จพิธี

วันที่ 31 ส.ค. 62 26.2  มอบสํานักการสาธารณสุขดูแลความสะอาดของถนน สํานักการสาธารณสุข

ตลอดเสนทางรับเสด็จฯ  และดูแลเรื่องประสานพลังมวลชน

เขารวมงานรับเสด็จฯ

26.3 มอบหน.เพ็ญประภาดําเนินการเชารถสุขาเพื่อใช หน.เพ็ญประภา ภูนิลามัย

ในงานรับเสด็จฯ

26.4 มอบสํานักการศึกษา,สํานักการชางและสํานักการสาธารณ สํานักการศึกษา 

รวมกันประดับผาเตรียมการรับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ สํานักการชาง

สํานักการสาธารณสุข

27 การขอขยายเขตไฟฟา 27.1  มอบหน.เพ็ญประภาประสานของบประมาณจาก หน.เพ็ญประภา ภูนิลามัย

สํานักการศึกษาเพื่อดําเนินการเรื่องนี้ จํานวน 100,000 บาท

28 ขุดลอกทอระบายน้ําซอยเฉิดฉันทคนโก 28.1  มอบสํานักการสาธารณสุขดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการสาธารณสุข

29 ขุดลอกวัชพืชและเปดรองระบายน้ําบริเวณ 29.1  มอบสํานักการชางดําเนินการเรื่องนี้ สํานักการชาง

3



หนาศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

4
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