
ที่ เรื่อง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ทีร่ับผิดชอบ

1 คณะวิทยาลัยการเมือง ฯ มมส. จะมาถอดบทเรียน 1.1 ฝากผอ.ส่วนสุนษิาประสานงานกับ ผอ.รร.เทศบาล 1 ผอ.ส่วนสุนษิา บญุศิลป์
SBMLD  ที่เข้าชิงรางวัลพระปกเกล้า และรร.เทศบาล 4 เพื่อมาใหข้้อมูลกับคณะวิจัย รก.ผอ.วัชรี  ค าเดช
วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น. ผอ.มานติ  เหล่ือมกุมมาร

2 เตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียน 2.1 ฝากเลขาฯอดิศักด์ิดูแลเร่ืองการจัดหาดิน เลขาฯอดิศักด์ิ อนันตริยะทรัพย์

พระราชทาน (โรงเรียนเทศบาล 4) 2.2 ฝากหน.พงษ์ธรประสานกับผู้รับจ้างเร่ืองการทาสีใหม่ หน.พงษ์ธร  โพธิแท่น
ใหเ้สร็จทันก าหนด
2.3 ฝากผอ.ภาณุเดชดูแลเร่ืองการปรับปรุงโรงอาหาร ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
2.4 ฝากผอ.มานติดูแลและเตรียมความพร้อม ผอ.มานติ เหล่ือมกุมมาร
รับการประเมินทุกตัวชี้วัด

3 แก้ไขเอกสารประชาสัมพันธ์เร่ืองถนนโครงการ 3.1 ฝากรองอภวิัฒนแ์ก้ไขข้อมูลใหม่ตามที่นายกเสนอและ รองอภวิัฒน ์ ปะกิทัง
ปอ้งกันน้ าท่วมในเขตเศรษฐกิจ ให้รองนพสิทธิ์ตรวจสอบก่อนประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนทราบ

4 โครงการปรับปรุงถนนอนรรฆนาค 4.1 ฝากผอ.ภาณุเดชใหก้รรมการและผู้ควบคุมงานเข้าไป ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ควบคุมอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบใหดี้

5 หนงัสือขอความช่วยเหลือกรณีร้องทุกข์ 5.1 ฝากกองวิชาการฯ ท าหนงัสือขอความช่วยเหลือ กองวิชาการฯ
จาก กรอ. กรณีชาวบา้นร้องทุกข์เร่ืองการจ าหนา่ยสินค้า
บริเวณฟุตบาททางเท้าถนนกาฬสินธุ์หนา้ศาลากลางฯ

6 นโยบายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมฯ 6.1 ฝากผอ.จรีนันท์ดูแลเร่ืองการจดัหาถงัขยะแยกประเภท ผอ.จีรนนัท์  ธารไชย
และหาพืน้ทีว่างเพือ่ป้องกันการสูญหายบริเวณสวนสาธารณะ

และแหล่งท่องเที่ยวทุกแหง่
6.2 เร่ืองการทิง้ขยะแบบแยกประเภทและการรณรงค์ใช้ถุงผ้า หน.พงษ์ธร  โพธิแท่น
ฝากหน.พงษ์ธรดูแลเร่ืองนีก้ับบคุลากรในส านกังานและ โรงเรียนทั้ง 5 โรง
ฝากโรงเรียนทุกโรงด าเนนิการด้วย

7 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการปอ้งกันและแก้ไข 7.1  ฝากหน.พงษ์ธรท าหนงัสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม หน.พงษ์ธร  โพธิแท่น
ปญัหายาเสพติดในเขตเทศบาล ใหน้ายกฯ
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์  วันท่ี 25 ธ.ค. 60

8 เชิญร่วมเปน็ประธานต้อนรับนกัศึกษาโรงเรียน 8.1  มอบรองนพสิทธิ์เข้าร่วมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์
ผู้สูงอาย ุ วันที ่21 ธ.ค. 60

สรปุการพบปะหารอืการปฏิบตัริาชการนายกเทศมนตรแีละหัวหน้าส่วนการงาน  ครั้งที่ 14/2560
วันอังคารที่  19  ธันวาคม  2560  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมนายกเทศมนตรี
  .............................



ที่ เรื่อง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ทีร่ับผิดชอบ

9 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้านการต่อต้าน 9.1 มอบรองอภวิัฒนไ์ปแทนปลัดฯเข้าร่วมงาน รองอภวิัฒน ์ ปะกิทัง
การทุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวันเวลาที่ก าหนด
วันที่ 21 - 23 ธ.ค. 60 จ.บรีุรัมย์

10 กิจกรรมกาแฟยามเช้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 10.1  มอบปลัดเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ
วันที ่26 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค

11 การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนฯ 11.1  มอบทุกส านัก/กอง ด าเนินการตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ทุกส านกั/กอง
ในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE

12 การปรับปรุงหอ้งน้ าสนามกีฬากลางจังหวัดฯ 12.1 มอบรองนพสิทธิ์ก ากับดูแลเร่ืองนี้ รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์

13 เชิญร่วมประชุมคณะอนกุรรมการส่งเสริมและ 13.1 มอบผอ.วรวิทย์และหน.พัฒนพงษ์เข้าร่วมประชุม ผอ.วรวิทย์  ภอูวด
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หน.พัฒนพงษ์  พัฒนลักษณ์
วันที่ 21 ธ.ค. 60 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
ณ หอ้งประชุมศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2

14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส านกังาน 14.1 มอบผอ.ส่วนสมชายและหน.ธนญัชัยเข้าร่วม ผอ.ส่วนสมชาย  ไชยเดช
ทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  Green Office หน.ธนญัชัย  ชูเดชวัฒนา
วันที่ 10 - 11 ม.ค. 61 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

15 กิจกรรมท าบญุปใีหม่  วันท่ี 1 ม.ค. 60 15.1 เชิญชวนทุกส านกั/กองร่วมท าบญุ ทุกส านกั/กอง
เวลา 06.30 น.

16 ขอเชญิประชมุเชงิปฏิบัติการระบบการรายงานผล 16.1  มอบส านกัการสาธารณสุขฯเข้าร่วม ส านกัการสาธารณสุข
การด าเนนิงานด้านยาเสพติด วันท่ี 20 ธ.ค. 60
ณ หอ้งประชุมสาธารณสุขฯ

17 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมจะขอข้อมูลของ 17.1 มอบหน.ธนญัชัยเปน็ผู้ใหข้้อมูลเร่ืองนี้ หน.ธนญัชัย  ชูเดชวัฒนา
เทศบาลเกี่ยวกับเร่ืองการบ าบดัน้ าเสีย
วันที่ 21 ธ.ค. 60

18 เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบติัเหตุทางถนน 18.1  มอบรองศิรินนัท์เข้าร่วมกิจกรรม รองศิรินนัท์  หล่อตระกูล
วันที่ 26 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น.
ณ สถานขีนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาฬสินธุ์

19 เชิญร่วมประชุมเร่ืองกรมควบคุมโรค 19.1  การเตรียมการน าเสนอมอบผอ.จรีนันท์ก ากบัดูแล ผอ.จรีนันท์  ธารไชย
วันที่ 26 ธ.ค. 60 ณ หอ้งประชุมกรีนรีสอร์ท ร่วมกับร.ต.อ.หญิงสิริวิภา ร.ต.อ.หญิงสิริวภิา เหล่าศรีรักษ์
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ที่ เรื่อง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ทีร่ับผิดชอบ

20 กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์  วันที่ 24 ธ.ค. 60 20.1  ขอเชิญทุกส านกั/กองเข้าร่วมกิจกรรม ทุกส านกั/กอง
ณ วัดกลางฯ 

21 หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั่นขอใหคื้นหนงัสือ 21.1  มอบรองประเสริฐพิจารณาเร่ืองนีแ้ละรายงานให้ รองประเสริฐ ออประเสริฐ
ค้ าประกันซอง นายกฯทราบ

22 โรงสีข้าวบญุสมดุลย์เปดิถนนใหป้ระชาชนสัญจร 22.1  มอบส านกัการสาธารณสุขฯ เข้าไปตัดหญ้าทั้ง 2 ส านกัการสาธารณสุข
ไปมาแล้ว ข้างทางใหเ้รียบร้อย

23 สรุปรายงานประจ าสัปดาห์ของท่านนายกรัฐมนตรี 23.1 เร่ืองการเนน้ย้ าให ้อปท.บ ารุงรักษาทางบกในชุมชน ทุกส านกั/กอง
ท่ี อปท.อาจดูแลไม่ทั่วถึงพร้อมทั้งหาแนวทางปอ้งกันไม่ให้
ประชาชนร้องเรียนใหซ่้อมแซมหรือแสดงออกในลักษณะ
ท่ีประชดประชันผ่านส่ือต่างๆ  ขอใหทุ้กส านกั/กอง
ช่วยกันดูแลเร่ืองนีด้้วย

24 งานกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล 5 24.1  มอบรองนพสิทธิ,์รองศิรินนัท์และปลัดเทศบาล รองนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์
เข้าร่วมงาน รองศิรินนัท์  หล่อตระกูล

ปลัดฉลอง  ฆารเลิศ

25 การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ 25.1 ฝากผอ.จีรนนัท์ใหติ้ดตามการด าเนนิการเร่ืองนีด้้วย ผอ.จีรนนัท์  ธารไชย
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