
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
1 การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก 1.1 มอบผอ.ส่วนสมชายจัดท าแผนการลดใช้ถุงพลาสติก ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช

เสนอมาให้นายกฯพิจารณาด้วย

2 ประชุม ครม.สัญจร 2.1  ฝากจ.ส.อ.สมชายเขียนโครงการท่ียังไม่ด าเนินการไว้ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์
เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณต่อไป
2.2  มอบผอ.ส านักการช่างจัดเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีส ารวจ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
รร.ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์เพ่ือออกแบบอาคาร , โรงอาหาร , โรงยิม
ห้องน้ า-ห้องส้วม , พ้ืนท่ี Layout , ป้ายช่ือและร้ัวโรงเรียน
2.3  ฝากผอ.ส านักการช่างเขียนโครงการปรับปรุงฟุตบาท ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ทางเท้าเข้าไปในแผนด้วย , จัดท าทางลาดคนพิการบริเวณ
ทางข้ึนสวนไดโนเสาร์ บันไดข้ึน - ลงทางเข้าสวนสาธารณะ
แก่งดอนกลางและออกแบบฟุตบาททางเท้าท่ัวเขตเทศบาลใหม่
2.4  ฝากจ.ส.อ.สมชายเขียนโครงการเก่ียวกับความเสมอภาคจ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์
ทางเพศเพ่ือขอรับงบประมาณต่อไป

3 ป้ายบอกทางเข้าเมือง 3.1  มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลจัดท าแผนการด าเนินการ หน.ส านักปลัดเทศบาล
ต้ังแต่ต้นจนแล้วเสร็จเสนอมาให้นายกฯทราบด้วย

4 การปรับปรุงทางน้ าล้นสวนสาธารณะ 4.1  มอบผอ.ส านักการช่างเร่งรัดด าเนินการเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
กุดน้ ากิน

5 การดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬากลาง5.1 ฝากผอ.ส านักการศึกษาจัดท าป้ายรักษาความสะอาดไป ผอ.ส านักการศึกษา
ติดต้ังรอบบริเวณสนามกีฬาและฝากให้สิบเอกพิชิตช่วยก ากับ สิบเอกพิชิต จันทร
ดูแลผู้มาใช้บริการให้รักษาความสะอาดด้วย

6 ออกแบบห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ 6.1  ฝากคุณวินิจด าเนินการเร่ืองน้ี คุณวินิจ แสงแก่นสาร

7 ศูนย์ Day Care ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ7.1  ฝากผอ.ส่วนจีรนันท์ด าเนินการเร่ืองน้ี ผอ.ส่วนจีรนันท์ ธารไชย

8 โครงการวัฒนธรรมฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ8.1  ฝากผอ.ส านักการช่างออกแบบพ้ืนท่ีร้านอาหารให้คงทนผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ของอาจารย์ธนะพล เพ่ือเป็นสถานท่ีให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของพร้อมท้ังจัดท า

แผนผังทางเข้า - ออก , จุดเช็คอิน , ร้านขายของฝาก ,
ท่ีจอดรถเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

9 O-net 9.1 ฝากโรงเรียนในสังกัดพัฒนาให้นักเรียนมีผลการสอบ โรงเรียนในสังกัด
O-net ให้มีระดับท่ีดีข้ึน เทศบาลท่ีเก่ียวข้อง

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 1/2563
วันพฤหัสบดีท่ี  2  มกราคม  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
10 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการปรับปรุง10.1 ฝากผอ.ส านักการศึกษาประสานอาจารย์ชาญชัย ผอ.ส านักการศึกษา

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมด้วย
ด้านการศึกษา

11 การเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 11.1  ฝากรองรณยุทธก ากับดูแลเร่ืองน้ีร่วมกับคุณพัชรินทร์ รองรณยุทธ หอมหวล
และด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯและเตรียมการจัดประชุมคุณพัชรินทร์ ถิตย์กุล
สมาชิกฌาปนกิจฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในอาทิตย์หน้า

12 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจ าปี 2563 12.1 ฝากผอ.วรวิทย์ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมน้ี ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
วันท่ี 10 ม.ค. 63

13 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 13.1  ฝากผอ.ส านักการช่างดูแลเร่ืองการจัดสถานท่ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
เวทีและเต้นท์ให้เรียบร้อย

14 มูลนิธิสว่างกาฬสินธ์ุขอความอนุเคราะห์เต้นท์ 14.1  มอบผอ.ส านักการช่างย้ายเต้นท์ท่ีใช้จัดงานปีใหม่ไปไว้ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
และสถานท่ีจอดรถ หน้าหอประชุม 80 พรรษาให้เขาด้วย

14.2  ฝากจ่าเอกภราดรประสานกับมูลนิธิเพ่ือกันพ้ืนท่ีส าหรับจ่าเอกภราดร เนตวงษ์
จอดรถให้แก่ผู้มาร่วมงาน

15 กิจกรรม Amazing Thailand Countdown15.1 มอบผอ.ส านักการช่างจัดเก็บดาวธุงและอุปกรณ์ต่างๆ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
2020 @ Kalasin ท่ี ททท. มอบให้เรามาไว้ท่ีเทศบาลและมอบหน.ส านักปลัด หน.ส านักปลัดเทสบาล

หาท่ีต้ังท่ีเหมาะสมต่อไป
15.2  มอบผอ.ส านักการช่างเก็บป้ายแสดงความรู้สึกท่ีผู้ร่วมงานผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
เขียนไว้มาเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสม
15.3 ฝากผอ.ส านักการช่างตรวจสอบสายไฟฟ้าท่ี ททท. ร้ือออกผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ว่าเรียบร้อยหรือไม่เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนได้
15.4 ไฟอุโมงค์ต่างๆฝากผอ.ส านักการช่างพิจารณาเปิดไว้ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ให้ประชาชนมาท่องเท่ียวต่อได้

16 การสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย 16.1 มอบส านักการศึกษาด าเนินการเร่ืองน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ส านักการศึกษา
ผ้าไทยและเป็นเอกลักษณ์ให้กับเทศบาลต่อไป

17 คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิต 17.1  มอบรองอภิวัฒน์ประสานงานเร่ืองน้ี รองอภิวัฒน์  ปะกิทัง
พัฒนบริหารศาสตร์เชิญร่วมจัดนิทรรศการ
เก่ียวกับโครงการสร้างสุขท่ีปลายทางชีวิต
วันท่ี 23 ม.ค. 63 ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพฯ

18 โครงการกองทุนสวัสดิการลดความเหล่ือมล้ า 18.1  มอบผอ.วรวิทย์ขับเคล่ือนโครงการน้ีในส่วนของชุมชน ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
ของพระอาจารย์เอก  วัดป่าพุทธมงคล 18.2 มอบรองประเสริฐหาแนวทางขับเคล่ือนโครงการน้ี รองประเสริฐ ออประเสริฐ

ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
19 เชิญร่วมจัดนิทรรศการในวันสถาปนาคณะ 19.1  มอบหน.พัฒนพงษ์ด าเนินการเร่ืองน้ี หน.พัฒนพงษ์ พัฒนลักษณ์
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สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

20 งานวันคนพิการสากล วันท่ี 7 ม.ค. 63 20.1 มอบผอ.วรวิทย์เข้าร่วมงานกับนายกฯ ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว

21 การขยายเขตไฟฟ้าและประปา 21.1 ฝากปลัดเทศบาลหาข้อมูลเก่ียวกับการขยายเขตไฟฟ้า ปลัดเทศบาล
และประปาให้ฟรีในวงเงินไม่เกิน 75,000 บาท ให้นายกฯด้วย

22 สอบถามความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา 22.1 ฝากผอ.ส่วนสุนิสาจัดท าข้อมูลการพัฒนาด้านการศึกษาผอ.ส่วนสุนิสา บุญศิลป์
ข้ันพ้ืนฐานไปสังกัด อปท. รร.ทุ่งศรีเมือง ให้นายกฯน าเสนอ
ประชาวิทย์ วันท่ี 14 ม.ค. 63

23 ประเมินความพร้อมของเทศบาลในการ 23.1 ฝากผอ.ส านักการศึกษาเตรียมการรับรองคณะกรรมการ ผอ.ส านักการศึกษา
รับโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
วันท่ี 22 ม.ค. 63

24 กิจกรรมจิตอาสาของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ24.1 มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลด าเนินการเร่ืองน้ี หน.ส านักปลัดเทศบาล

25 งานกระซิบรักท่ีน่าน ประจ าปี 2563 25.1  ฝากปลัดเทศบาลพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม ปลัดเทศบาล
วันท่ี 18 ม.ค. 63

26 การฝากเงินเพ่ือลดดอกเบ้ียกับธนาคารออมสิน26.1 มอบปลัดเทศบาลประสานกับผู้จัดการสถานธนานุบาล ปลัดเทศบาล
ให้ด าเนินการเร่ืองน้ี

27 การจัดซ้ือรถส านักการศึกษา 27.1 มอบผอ.ส านักการศึกษาเร่งรัดด าเนินการเร่ืองน้ี ผอ.ส านักการศึกษา

28 มอบกระเช้าปีใหม่ 28.1 เชิญชวนปลัด/รองปลัด/หน.ส่วนราชการทุกส านัก/กอง ปลัดเทศบาล
วันท่ี 3 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับหัวหน้าส่วนราชการของ รองปลัดเทศบาลท้ัง 3 ท่าน

จังหวัดกาฬสินธ์ุร่วมกับนายกฯ ทุกส านัก/กอง






