
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
1 การเขียนเว็บไซต์และการจ้างผู้ดูแลระบบ 1.1  ฝากจ.ส.อ.สมชายจัดหาผู้เขียนเว็บไซต์ของเทศบาลใหม่จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์

และจ้างผู้ดูแลระบบด้วย
1.2  เร่ืองการวางระบบและการติดต้ังสายแลนฝากโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ทุกโรงเรียนพิจารณาเร่ืองน้ีเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ ทุกโรง
โรงเรียนอีกทางหน่ึง

2 ประเมินความพร้อมของเทศบาลในการรับ 2.1 มอบจ.ส.อ.สมชายบรรจุแผนเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารจ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์

ถ่ายโอนโรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สถานท่ีลงในแผนของเทศบาลและเตรียมพร้อมขอรับงบ
วันท่ี 22 ม.ค. 63 สนับสนุนจากกรมฯต่อไป  และเตรียมข้อมูลน าเสนอ

คณะกรรมการด้วย

3 ปรับพ้ืนถนนข้างโรงสีบุญสมดุล 3.1  ฝากผอ.ภาณุเดช ด าเนินการเร่ืองน้ีโดยด่วน ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

4 เก็บก่ิงไม้/ใบไม้แห้งในเขตเทสบาล 4.1  ฝากผอ.กฤษฎาประสานกับผอ.ส านักการช่างร่วมกัน ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่ืองการจัดเก็บต่อไปผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

5 เชิญเข้าร่วมช้ีแจงการประเมินผู้บริหารท้องถ่ิน5.1  มอบปลัดเทศบาลเข้าร่วมช้ีแจงแทนนายกฯ ร่วมกับ ปลัดเทศบาล
รอบประเมินท่ี 2 วันท่ี 23 ม.ค. 63 จ.ส.อ.สมชาย จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์

6 พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 6.1  เชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม ทุกส านัก/กอง
วันท่ี 17 ม.ค. 63 เวลา 07.30 น.
ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธ์ุ

7 พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี 7.1 เชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม ทุกส านัก/กอง
วันท่ี 18 ม.ค. 63 เวลา 07.30 น.
ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธ์ุ

8 รายงานการท าความดีของพลเมืองดี 8.1  มอบส านักปลัดเทศบาลพิจารณาส่งเร่ืองการท าความดี ส านักปลัดเทศบาล
ของพลเมืองดี เช่น อปพร.เก็บทองได้ , การออกให้บริการของ
ศูนย์กู้ชีพ 1132 , โครงการจุติสุขาวดี และรายงานส่งจังหวัด
ตามก าหนดต่อไป

9 กิจกรรมจิตอาสา 9.1  เชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรมและด าเนินการ ทุกส านัก/กอง
วันท่ี 17 ม.ค. 63 เวลา 14.30 น. ตามท่ีได้รับมอบหมาย
ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 2/2563
วันพฤหัสบดีท่ี  16  มกราคม  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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10 ทม.กระนวน ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน10.1  เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส านัก/กองเข้าร่วม ทุกส านัก/กอง
วันท่ี 18 ม.ค. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกับนายกฯ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

11 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมจะลงพ้ืนท่ี 11.1  มอบผอ.กองวิชาการประสานกับผอ.ส านักการสาธารณสุข ผอ.กองวิชาการ
ประเมินความย่ังยืนวิเคราะห์ศักยภาพในการและผอ.ส านักการช่างเร่ืองการเตรียมสถานท่ีในการน าเสนอผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ
เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบจากรางวัลเมืองส่ิงแวดล้อม ผอ.ส านักการช่าง
ระหว่างวันท่ี 19-20 ก.พ. 63 11.2  ฝากผอ.ส านักการสาธารณสุขประสานกับคุณจุไรรัตน์ ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ

ว่าต้องการอะไรเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริการในสถาน คุณจุไรรัตน์  เช้ือฉุน
พยาบาลสัตว์หรือไม่
11.3  มอบส านักการศึกษาจัดหาวิทยากรมาอบรมช้ีแจง ส านักการศึกษา
และฝึกเด็กนักเรียนให้เป็นมัคคุเทศน์น้อยเพ่ือน าเสนอผลงาน ผอ.กองวิชาการ
ให้แก่ผู้มาดูงานในอนาคตภายใต้การก ากับดูแลของกองวิชาการฯ

11.4  มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลดูแลต้นไม้ในสวนสาธารณะ หน.ส านักปลัดเทศบาล
แก่งดอนกลางและสวนสาธารณะข้างเรือนจ า
11.5  มอบหน.เพ็ญประภาจัดซ้ือปุ๋ยยูเรียและให้เจ้าหน้าท่ีหน.เพ็ญประภา  ภูนิลามัย
เอาไปใส่ต้นไม้ท่ีแก่งดอนกลางด้วย

12 กระทรวงการต่างประเทศจัดชุดเคล่ือนท่ี 12.1  ขอเชิญทุกท่านท่ีสนใจเข้ารับบริการ ทุกส านัก/กอง
ออกให้บริการประชาชนในการท า Passport
วันท่ี 17 - 21 ก.พ. 63 ณ หอประชุม 80 พรรษา

13 วันรวมน้ าใจสู่กาชาด 13.1  การจัดหาส่ิงของสนับสนุนงานกาชาดมอบส านักปลัด ส านักปลัดเทศบาล
วันท่ี 14 ก.พ. 63 ดูแลเร่ืองน้ี
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 13.2  มอบกองวิชาการและส านักการช่างด าเนินการตามค าส่ัง กองวิชาการ

ของจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย ส านักการช่าง

14 รพ.กาฬสินธ์ุขอให้ปิดถนน 1155 เพ่ือท า 14.1  ฝากผอ.ภาณุเดชประสานกับโรงพยาบาลเร่ืองการท าผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ทางเดินเช่ือมอาคาร (Cover Way) ตอม่อและเคลียร์พ้ืนท่ีทางเข้าเพ่ือท าทางเดินเช่ือมอาคาร 

(Cover Way)  ให้แล้วเสร็จโดยด่วนเพ่ือไม่ให้กระทบกับ
การจัดงานกาชาด

15 ประชุม ครม.สัญจร 15.1  มอบผอ.ภาณุเดชจัดเตรียมโครงการเพ่ือขอรับ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
งบประมาณต่อไป

16 การปรับปรุงทางน้ าล้นสวนสาธารณะ 16.1  มอบผอ.ส านักการช่างเร่งรัดด าเนินการเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
กุดน้ ากิน 16.2  มอบผอ.ส านักการสาธารณสุขดูแลเร่ืองคุณภาพน้ า ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม

16.3  มอบรองรณยุทธก ากับดูแลเร่ืองน้ีและก าหนดวัน รองรณยุทธ  หอมหวล
ท าบุญเล้ียงพระท่ีกุดน้ ากินไว้ด้วย

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
17 การดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬากลาง 17.1 ฝากผอ.ส านักการศึกษาก ากับดูแลเร่ืองน้ี ผอ.ส านักการศึกษา
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18 โครงการวัฒนธรรมฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ 18.1  มอบผอ.ภาณุเดชหารือกับเลขาเป็ดและนัดประชุม ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ของอาจารย์ธนะพล หารือเร่ืองน้ีต่อไป เลขาฯอดิศักด์ิ อนันตริยะทรัพย์

19 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยผู้ยากไร้ชุมชนคุ้มห้วย 19.1  มอบหน.พัฒนพงษ์ด าเนินการเร่ืองน้ีและหาแนวทางหน.พัฒนพงษ์ พัฒนลักษณ์
แก้ไขปัญหาผู้ยากไร้ท่ีสร้างบ้านอยู่ท้ายล าน้ าปาวต่อไป

20 เงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20.1  มอบจ.ส.อ.สมชายดูแลเร่ืองน้ีและประสานกับทุกส านัก/จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์
งบประมาณปี 2563 และ 2564 กอง ในเร่ืองการบริหารงบประมาณของแต่ละกองฝ่ายต่อไป

21 ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการกับวิทยาลัย 21.1 มอบส านักการศึกษาด าเนินการเร่ืองน้ีโดยด่วน ส านักการศึกษา
นาฏศิลป์

22 กรมควบคุมมลพิษจะมาเก็บตัวอย่างน้ า 22.1 มอบผอ.ส านักการสาธารณสุขเตรียมเมล็ดหญ้า ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
ในบ่อขยะ โรยบ่อขยะเก่าในช่วงฤดูฝน

23 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดท า 23.1 มอบผอ.ส านักการช่างและหน.อิงควัตเข้าร่วมงาน ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
เกณฑ์มาตรฐานงานประเมินผลการเปล่ียน แทนนายกฯ หน.อิงควัต  คงคุณาวัฒน์
แปลงสภาพส่ิงแวดล้อมผังเมืองรวม
วันท่ี 23 - 24 ม.ค. 63 ณ โรงแรมอเวนีขอนแก่น

24 เชิญร่วมจัดนิทรรศการในวันสถาปนาคณะ 24.1  มอบผอ.วรวิทย์ก ากับดูแลเร่ืองน้ี ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

25 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหาร 25.1  มอบส านักการสาธารณสุขเตรียมข้อมูลให้นายกฯ ส านักการสาธารณสุข
ศาสตร์ ขอเชิญ อปท.ท่ีได้รับรางวัลเข้าร่วม บรรยายด้วย
น าเสนองานทางวิชาการ วันท่ี 22 ม.ค. 63

26 คาร์บอนฟุตพร้ินท์ 26.1  มอบผอ.ส านักการสาธารณสุขติดตามความคืบหน้า ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
ในการด าเนินการเร่ืองน้ี

27 ขอความร่วมมือยกเว้นการเผาในท่ีโล่งพ้ืนท่ี 27.1  มอบส านักการสาธารณสุขรณรงค์ขอความร่วมมือเร่ืองน้ี ส านักการสาธารณสุข
เกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 27.2  มอบกองวิชาการประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์และ กองวิชาการฯ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสียงตามสายให้ประชาชน
ทราบด้วย

28 ขอเชิญร่วมงานเปิดพ้ืนท่ีวัฒนธรรม 28.1  มอบส านักปลัดท าหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ ส านักปลัดเทศบาล
"กาดขืน-ยอง ทุ่งเส้ียว"  วันท่ี 25 ม.ค. 63 -ให้นายกฯ เพ่ือร่วมพิธีเปิดในวันท่ี 25 ม.ค. 63
28 มี.ค. 63  จ.เชียงใหม่ 28.2 มอบปลัดเทศบาล , เลขาอดิศักด์ิและทีมงาน ปลัดเทศบาล

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณาเข้าร่วมงานกับนายกฯ เลขาอดิศักด์ิ อนันตะริยทรัพย์
ทุกส านัก/กอง

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
29 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์29.1  มอบผอ.วรวิทย์เข้าร่วมงานแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย์  ภูอวด

ของธนาคาร ธกส. อ.ดอนจาน เวลา 09.30 น.
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30 เชิญร่วมประชุมเร่ืองกาฬสินธ์ุแฮปป้ีเนส โมเดล 30.1  มอบรองรณยุทธเข้าร่วมงานแทนนายกฯ รองรณยุทธ  หอมหวล

31 แอสฟัลติกผิวจราจรข้างศูนย์ราชการและ 31.1  ฝากจ.ส.อ.สมชายบรรจุเร่ืองน้ีเข้าไปในแผนของ จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์

ถนนประดิษฐ์ตลอดสาย เทศบาลด้วย
31.2  ฝากส านักการช่างเขียนโครงการและส่งเร่ืองให้ ส านักการช่าง
กองวิชาการบรรจุในแผนต่อไป

32 การเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 32.1  ฝากรองรณยุทธก ากับดูแลเร่ืองน้ีและด าเนินการให้ รองรณยุทธ หอมหวล
ถูกต้องตามระเบียบฯ

33 การติดตามเบ้ียยังชีพท่ีกรมฯติดค้างเทศบาล 33.1  มอบส านักการคลังท าหนังสือทวงถามเพ่ือขอรับ ส านักการคลัง
งบประมาณท่ีค้างต่อไป

34 ศาลากลางหลังเก่า 34.1  ฝากส านักการช่างแจ้งประปาให้มาวางท่อให้เรา ส านักการช่าง
34.2  ฝากปลัดเทศบาลพิจารณาจัดประชุมหาผู้รับผิดชอบ ปลัดเทศบาล
พ้ืนท่ีในแต่ละส่วนท่ีเราได้รับและหาแนวทางปรับปรุงต่อไปรองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
โดยเชิญรองนพสิทธ์ิและเลขาอดิศักด์ิเข้าร่วมประชุมด้วย เลขาอดิศักด์ิ อนันตริยะทรัพย์
34.3  ฝากปลัดเทศบาลดูแลเร่ืองการพัฒนาและบริหารจัดการ ปลัดเทศบาล
อาคารพิพิธภัณฑ์หลังเก่า
34.4  มอบส านักปลัดเทศบาลจัดเจ้าหน้าท่ีไปเฝ้าอาคาร ส านักปลัดเทศบาล
พิพิธภัณฑ์ด้วย
34.5  ฝากส านักการศึกษาจัดหาวิทยากรมาอบรมเด็กรักเรียน ส านักการศึกษา
เพ่ือฝึกเขาให้เป็นมัคคุเทศน์น้อยในการบรรยายแก่ผู้มา
ดูงานอาคารพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

35 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขอรับงบประมาณ35.1  ฝากปลัดเทศบาลก ากับดูแลเร่ืองน้ี ปลัดเทศบาล
ในการจัดงานเคาท์ดาวและงานสงกรานต์ 35.2  มอบผอ.ส่วนสุนิสาประสานกับหน.กันติพงษ์คัดเลือก ผอ.ส่วนสุนิสา บุญศิลป์

โครงการท่ีจะต่อยอดงานเคาท์ดาวและงานสงกรานต์เพ่ือ หน.กันติพงษ์  เบ้าจังหาร
ขอรับงบประมาณและขอความช่วยเหลือในการจัดงานต่อไป

36 การท าลายเอกสาร 36.1  ฝากทุกส านัก/กองตรวจสอบเอกสารท่ีจะท าลาย ทุกส านัก/กอง
และรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ
ท าลายเอกสารตามข้ันตอนต่อไป










