
ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

1 หนังสือสวดมนต 1.1  มอบกองวิชาการฯ แกไขหนังสือสวดมนตโดยเพิ่ม กองวิชาการฯ

บทสวดทํานองสรภัญญะเขาไปดวย

2 การจัดงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพอแหงชาต2ิ.1  มอบทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรมและดําเนินการ ทุกสํานัก/กอง

ในวันที่ 3-4 ธ.ค. 62 ณ พุทธมณฑลแกงดอนกลา ตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย

3 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพอแหงชาติ 3.1 มอบรองนพสิทธิ์และปลัดเทศบาลเขารวมงาน รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่ 5 ธ.ค. 62 ณ บริเวณหนองไชยวาน แทนนายกฯ ปลัดเทศบาล

3.2 มอบทุกสํานัก/กองดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย ทุกสํานัก/กอง

4 สรุปผลการไปศึกษาดูงานจังหวัดนาน 4.1 ฝากจ.ส.อ.สมชายคิดคนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเมือง จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

กาฬสินธุใหเปนเมืองทองเที่ยว

4.2 ฝากผอ.กฤษฎากํากับดูแลและใหมีการตรวจสอบ ผอ.กฤษฎา ชื่นอิ่ม

เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดทั้งของชุมชนและของเทศบาล

4.3 ฝากผอ.ภาณุเดชกํากับดูแลเกี่ยวกับถนน ตรอก ซอกผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ซอย ฝาทอระบายน้ําและฟุตบาททางเทา

4.4 ฝากหน.ศศิญาปรับเปลี่ยนการนําเสนองานในเฟสบุค หน.ศศิญา  กิตติธรรม

ใหเปนรูปแบบ Power point

5 ขอเชิญประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนจัดทําแผน5.1 มอบผอ.กฤษฎาเขารวมประชุมแทนนายกฯ ผอ.กฤษฎา ชื่นอิ่ม

พัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด วันที่ 4 ธ.ค. 62

เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6 การเสนองบประมาณ 6.1  ขอแจงใหทุกสํานัก/กองทราบวาหากมีโครงการหรือ ทุกสํานัก/กอง

กิจกรรมที่จะดําเนินการใหสงเรื่องมาที่กองวิชาการฯเพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมและเสนอของบประมาณตอไป

7 เชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสุดยอด7.1  มอบปลัดเทศบาลเขารวมประชุมแทนนายกฯ ปลัดเทศบาล

แหลงทองเที่ยวอันล้ําคา วันที่ 4 ธ.ค. 62

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมผาเสวย ชั้น 2

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหนาสวนการงาน  ครั้งที่ 20/2562
วันอังคารที่  3  ธันวาคม  2562  เวลา  14.00  น.

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



ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ

8 การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจายป 648.1 มอบผอ.สํานักการชางรวมกับผอ.กองวิชาการพิจารณผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุน จัดเตรียมโครงการและสงใหสํานักงบประมาณ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

สําหรับงานกอสรางและพัฒนาแหลงทองเที่ยภายในวันที่ 15 ม.ค. 62

9 เชิญประชุมเตรียมการจัดงานปองกันและลด 9.1  มอบจาเอกภราดรเขารวมประชุมแทนนายกฯ จาเอกภราดร เนตวงษ

อุบัติเหตุทางถนน วันที่ 6 ธ.ค. 62

ณ หองประชุมสํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

10 ปายบอกทางเขา - ออกเมืองกาฬสินธุ 10.1  มอบจาเอกภราดรดูแลเรื่องการสํารวจจุดติดตั้ง จาเอกภราดร เนตวงษ

ปายบอกทางและสงมอบใหสํานักการชางประมาณราคา สํานักการชาง

เพื่อจัดซื้อจัดจางและดําเนินการติดตั้งปายตอไป

11 งานเดิน - วิ่ง มินิฮาลฟมาราธอน 11.1  มอบสํานักการชางดูแลเกี่ยวกับการจัดสถานที่ สํานักการชาง

วันที่ 8 ธ.ค. 62 ณ ศาลากลางจังหวัด ตามที่จังหวัดมอบหมาย

กาฬสินธุหลังใหม

12 การจัดงานมอบพระบรมฉายาลักษณ 12.1  มอบหน.สํานักปลัดเทศบาลพิจารณาจัดกิจกรรม หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ใหกับชุมชน ในชวงวันที่ 16 - 17 ธ.ค. 62 ณ หองประชุมศูนยพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ

13 วันตอตานคอรัปชั่น  วันที่ 9 ธ.ค. 62 13.1 มอบจ.ส.อ.สมชายกํากับดูแลเรื่องนี้ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกีย 13.2 เชิญชวนทุกสํานัก/กองเขารวมกิจกรรม ทุกสํานัก/กอง

80 พรรษา

14 เชิญรวมประชุมเสริมสรางศักยภาพกลไก 14.1 มอบหน.อิงควัตเขารวมประชุมกับนายกฯ หน.อิงควัต คงคุณาวัฒน

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน

วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62 ณ โรงแรมกานตมณี

พาเลส กรุงเทพฯ

15 การจัดนิทรรศการพระราชพิธีเสด็จฯ 15.1 มอบผอ.สํานักการชางประสานกับสํานักงานจังหวั ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

เลียบพระนคร วันที่ 17 ธ.ค. 62 เรื่องการจัดสถานที่

16 งานประเมิน KPI ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 16.1 มอบจ.ส.อ.สมชายประสานทานรองนพสิทธิ์และ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

วันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62 ทานปลัดเทศบาลเขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

ปลัดเทศบาล

ที่ เรื่อง การดําเนินการ สํานัก/กองหรือผูที่รับผิดชอบ
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17 เชิญรวมเปนเกียรติงานราตรีสีลาศสุขกันเถอะเร17.1 มอบรองนพสิทธิ์และปลัดเทศบาลเขารวมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน

วันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 17.00 น. ปลัดเทศบาล

ณ สวนสาธารณะกุดน้ํากิน

18 เชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ18.1 มอบรองรณยุทธ เขารวมประชุมแทนนายกฯ รองรณยุทธ หอมหวล

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันที่ 20 ธ.ค. 62

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมฟาแดดสงยาง

19 อบต.บางพระ ขอความอนุเคราะหศึกษาดูงา 19.1 มอบรองอภิวัฒนและจ.ส.อ.สมชายเขารวมตอนรับ รองอภิวัฒน ปะกิทัง

วันที่ 20 ธ.ค. 62 เวลา 10.30 น. คณะศึกษาดูงาน จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

20 การแขงขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับประเทศ20.1  ฝากผอ.สํานักการศึกษากํากับดูแลการเขารวมกิจกรร สํานักการศึกษา

ณ จังหวัดระยอง และดูแลนักเรียนของเราใหดีดวย

21 กําหนดการตรวจนิเทศ อปท.ในพื้นที่ 21.1  ฝากปลัดเทศบาลกํากับดูแลเรื่องนี้กับทุกสํานัก/ก ปลัดเทศบาล

จังหวัดกาฬสินธุ วันที่ 12 ธ.ค. 62 เพื่อเตรียมความพรอมในการตรวจนิเทศ ทุกสํานัก/กอง

22 อัยการจะมาเยี่ยมศูนยใหบริการและรับปรึกษา 22.1 มอบรองศิรินันทรวมตอนรับ รองศิรินันท หลอตระกูล

กฎหมายของเทศบาล วันที่ 13 ธ.ค. 62

23 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการคุณภาพ23.1 มอบผอ.สวนสมชายและหน.ธนัญชัยเขารวมสัมมน ผอ.สวนสมชาย ไชยเดช

สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด วันที่ 24 - 25 ธ.ค. 62 กับนายกฯ หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแกน

24 การจัดทําขอมูลตามแผนงานปรับปรุงไฟฟา 24.1  มอบจ.ส.อ.สมชายจัดประชุมประชาพิจารณกับ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท

เคเบิ้ลใตดินบริเวณถนนถีนานนท ประชาชนในชวงเดือน ธ.ค. 62 และรายงานผลใหจังหวัด

ทราบตอไป

25 การจัดนิทรรศการเนื่องในวันพอแหงชาติ 25.1  ฝากรองปลัดเทศบาลทั้ง 3 ทาน พิจารณาเขารวม รองรณยุทธ หอมหวล

วันที่ 5 - 14 ธ.ค. 62 ณ บริเวณทองสนามหลวง กิจกรรมและกํากับดูแลการจัดนิทรรศการของเทศบาลดว รองประเสริฐ ออประเสริฐ

รองอภิวัฒน ปะกิทัง

26 ขอแจงเวียนแผนการดําเนินงานโครงการ 26.1  มอบผอ.สํานักการศึกษาประสานเรื่องนี้กับ ปปท ผอ.พงษพิมล  คําลอย

อาหารกลางวันและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
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27 ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ 27.1 มอบผอ.ภาณุเดชกํากับดูแลเรื่องการนําเสนอขอมูลผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

ผังเมืองรวมจังหวัดรวมกับหน.อิงควัตเพื่อจัดทําขอมูลและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบตอไป



28 ขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจาย ป 64 28.1 มอบผอ.สํานักการชางพิจารณาจัดทําโครงการ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ

โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุน ปรับปรุงหนองเรือ/จัดทําประตูน้ํา/ขุดลอกลําหวยสีทน

สําหรับการกอสรางปรับปรุงและพัฒนาการ และเสนอเรื่องไปที่กองวิชาการฯเพื่อขอรับงบประมาณตอไป

จัดการธนาคารน้ําใตดิน 28.2 มอบปลัดเทศบาลกํากับดูแลเรื่องนี้รวมกับ ปลัดเทศบาล

จ.ส.อ.สมชายในการพิจารณาเสนอขอรับงบประมาณ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท
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