
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
1 การปรับปรุงศูนย์ อปพร. แก่งดอนกลาง 1.1 มอบผอ.ส านักการช่างประสานกับหน.ส านักปลัดเทศบาลเร่ืองผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

การจัดหาอุปกรณ์ในการก่อสร้างห้องน  าให้กับศูนย์ อปพร. ด้วย

2 การสรรหา กกต. ท้องถ่ิน 2.1  มอบท่านปลัดเทศบาลและหน.ส านักปลัดเทศบาลพิจารณา ปลัดเทศบาล
ประสานผอ.ส านักพระพุทธศาสนา ท่านวุฒิศักด์ิและท่านศรายุทธหน.ส านักปลัดเทสบาล
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

3 งานกาชาด ประจ าปี 2563 3.1  ฝากผอ.ส านักการสาธารณสุขดูแลเร่ืองการจัดการขยะ ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
วันท่ี 26 ก.พ. - 6 มี.ค. 63 รอบบริเวณงาน

3.2  มอบผอ.ส านักการช่างจัดท ารั วรอบบริเวณวงเวียนโปงลางผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
และท าจุดทิ งขยะพร้อมติดป้ายให้เรียบร้อย
3.3  มอบส านักการคลังดูแลเร่ืองการจัดเก็บรายได้ในการจัดงาน ส านักการคลัง
กาชาดต่อไป

4 รพ.กาฬสินธ์ุขอให้ปิดถนน 1155 เพ่ือท า4.1  มอบผอ.ส านักการช่างก ากับดูแลเร่ืองนี  หากด าเนินการ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ทางเดินเช่ือมอาคาร (Cover Way) แล้วเสร็จให้ค านวณราคาแบบและก าหนดวันแล้วเสร็จมาให้

นายกฯด้วยและผมจะประสานเร่ืองค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลต่อไป

5 งานวัฒนธรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน 5.1  มอบส านักปลัดเทศบาลจัดรถตู้ไปรับอาจารย์ธนะพลท่ี ส านักปลัดเทศบาล
ย่านเมืองเก่า วันท่ี 2 ก.พ. 63 จังหวัดหนองคายเพ่ือร่วมศึกษาดูงานวัฒนธรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ย่านเมืองเก่าของจังหวัดร้อยเอ็ดกับนายกฯ

5.2  มอบปลัดเทศบาลประสานกับสมาคมพ่อค้าจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปลัดเทศบาล
เข้าร่วมศึกษาดูงานกับนายกฯ

6 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมจะลงพื นท่ี 6.1  การดูแลต้นไม้บริเวณแก่งดอนกลาง มอบส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
ประเมินความย่ังยืนวิเคราะห์ศักยภาพในการ จ้างเหมาช่างมาท าท่อลอด , ติดตั งสปริงเกอร์และจัดซื อเคร่ือง เลขาอดิศักด์ิ  อนันตริยะทรัพย์
เป็นพื นท่ีต้นแบบจากรางวัลเมืองส่ิงแวดล้อม สูบน  าเพ่ือใช้ในการดูแลรดน  าต้นไม้รอบบริเวณด้วย ประสานกับ
ระหว่างวันท่ี 19-20 ก.พ. 63 เลขาอดิศักด์ิโดยใช้เงินรางวัลธรรมาภิบาล/เงินงบประมาณ

7 วันรวมน  าใจสู่กาชาด 7.1  มอบส านักปลัดเทศบาลเชิญชวนทุกส านัก/กองร่วมมอบ ส านักปลัดเทศบาล
วันท่ี 14 ก.พ. 63 ส่ิงของให้กาชาดกับนายกฯ
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ

8 การติดตามความคืบหน้าในการน าความรู้ 8.1  มอบทุกส านัก/กองท าหนังสือติดตามความคืบหน้าจากท้องถ่ินต่างๆ ทุกส านัก/กอง
จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาท้องถ่ิน ในการน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงานในหน่วยงานของเรา
ของตนเอง ไปพัฒนาท้องถ่ินของตนเองอย่างไรบ้าง

8.2  มอบกองวิชาการฯจัดเก็บข้อมูลเร่ืองนี เพ่ือใช้เป็นข้อมูล กองวิชาการฯ
ในการจัดท าตัวชี วัดการประเมินรางวัลต่อไป

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 3/2563
วันอังคาร  ท่ี  28  มกราคม  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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9 การปรับปรุงและพัฒนาพื นท่ีตลาด 9.1  มอบปลัดเทศบาลแต่งตั งคณะกรรมการโดยให้รองนพสิทธ์ิ ปลัดเทศบาล
ลาน 3 เป็นประธานและให้ส านักการคลังเป็นเลขาฯ เพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงพื นท่ีตลาดลาน 3 ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

10 เตรียมฉลองรับรางวัลพระราชทาน 10.1 มอบส านักการศึกษาออกค าส่ังโดยให้รองนพสิทธ์ิเป็นประธาน , ส านักการศึกษา
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ส านักการศึกษาเป็นเลขาฯ ,กองสวัสดิการเป็นกรรมการหรือ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานกับชุมชน , 
สยามบรมราชกุมารี มอบกองวิชาการท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์

11 การเปิด - ปิดไฟฟ้าสนามกีฬากลาง 11.1  ฝากส านักการศึกษาดูแลเร่ืองนี เพราะมีประชาชนมา ส านักการศึกษา
ออกก าลังกายเวลากลางคืนจ านวนมาก

12 การเพ่ิมไฟฟ้าบริเวณ bicycle lane 12.1  มอบเลขาอดิศักด์ิประสานกับผอ.ส านักการช่าง เลขาอดิศักด์ิ อนันตริยะทรัพย์
สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง แก้ไขปัญหาเร่ืองนี 

13 ป้ายบอกทางเข้าเมืองกาฬสินธ์ุ 13.1  มอบจ่าเอกภราดรดูแลเร่ืองนี จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์

14 ออกแบบห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ 14.1  มอบผอ.ส านักการช่างเร่งรัดด าเนินการเร่ืองนี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

15 การจัดงานวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวารวดี15.1  มอบกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์เร่ืองนี กองวิชาการฯ
ม่ิงหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง" 
วันท่ี 1 - 10 ก.พ. 63 ณ พระธาตุยาคู

16 ทต.เชียงใหม่จะมาศึกษาดูงานเก่ียวกับเร่ือง16.1 เชิญชวนผอ.ทุกส านัก/กองเข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทุกส านัก/กอง
กองทุน สปสช. วันท่ี 29 ม.ค. 63 กับนายกฯ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

17 การแก้ไขปัญหาการขุดเจาะถนน 17.1  มอบผอ.ส านักการช่างติดตามการด าเนินงานในเร่ืองนี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
บริเวณหน้าส านักงานประปา จ.กาฬสินธ์ุ
และหน้าแฟลตเทศบาล

18 ตลาดเทศบาลท่ัวไทย สะอาดถูกสุขอนามัย18.1  มอบผอ.ส านักการสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับการ ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
ถูกใจประชาชน ประเมินตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมฯก าหนด

19 บริษัททรูมูฟเอชขอเช่าพื นท่ีติดตั ง Wifi 19.1  มอบผอ.ส่วนสมชายดูแลเร่ืองนี ผอ.ส่วนสมชาย  ไชยเดช
ณ ตลาดโต้รุ่ง

20 ประชุมคณะกรรมการรักษาความม่ันคง20.1  มอบจ่าเอกภราดรเข้าร่วมประชุมแทนนายกฯ จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
และความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธ์ุ

21 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการ 21.1  มอบผอ.วรวิทย์เข้าร่วมประชุมแทนนายกฯ ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
22 การเผาในพื นท่ีโล่งแจ้ง 22.1  มอบฝ่ายป้องกันฯเตรียมรถน  าให้พร้อมออกระงับเหตุ ฝ่ายป้องกันฯ 

อยู่เสมอ ส านักปลัดเทศบาล

3



23 งานสมโภชฉลอง 175 ปี วัดกลาง 23.1  มอบรองรณยุทธเข้าร่วมงานพร้อมกับนายกฯ รองรณยุทธ หอมหวล
พระอารามหลวง วันท่ี 7 ก.พ. 63 23.2  มอบทุกส านัก/กองเข้าร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อองค์ด า ทุกส านัก/กอง

กับนายกฯ

24 การจัดท าป้ายแหล่งท่องเท่ียวสถานท่ี 24.1 มอบผอ.ส านักการช่างดูแลเร่ืองนี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ส าคัญในเขตเทศบาล

25 ม.กาฬสินธ์ุเชิญร่วมงานภูมิปัญญาทาง 25.1  ขอเชิญชวนทุกส านัก/กองท่ีสนในเข้าร่วมงาน ทุกส านัก/กอง
วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธ์ุและแข่งขัน
วงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา

26 เทศบาลล าปางขออนุเคราะห์ศึกษาดูงาน26.1  มอบส านักปลัดเทศบาลดูแลเร่ืองการจัดเบรคในช่วงเช้า ส านักปลัดเทศบาล
โครงการจุติสุขาวดีและศูนย์กู้ชีพ 1132 26.2  มอบผอ.กองสวัสดิการฯเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
วันท่ี 12 ก.พ. 63 และประสานผู้รับเหมาเร่ืองอาหารเท่ียงให้เทศบาลล าปางด้วย

27 ค าส่ังมอบหมายภารกิจดูแลอาคาร 27.1  เร่ืองน  าประปา  ฝากหน.ส านักปลัดน าถังน  าใหญ่ไปไว้ท่ี หน.ส านักปลัดเทศบาล
พิพิธภัณฑ์ศาลากลางหลังเก่า อาคารศาลากลางหลังเก่าและจัดรถน  าไปเติมน  าใส่ถังไว้บริการ

ประชาชนด้วย
27.2  ฝากทุกส านัก/กองด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ทุกส านัก/กอง
27.3  มอบส านักการศึกษาจัดอบรมให้กับนักเรียนในสังกัดเพ่ือ ส านักการศึกษา
ฝึกให้เป็นมัคคุเทศน์และเชิญศิลปินผู้เช่ียวชาญมาให้ข้อมูลกับผู้อบรมด้วย

28 ประชุมชุมชน ประจ าเดือนมกราคม 256328.1  เชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมประชุมกับนายกฯ ทุกส านัก/กอง
วันท่ี 31 ม.ค. 63 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

29 โครงการกองทุนสวัสดิการลดความเหล่ือมล  า 29.1  มอบผอ.วรวิทย์ขับเคล่ือนโครงการนี ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
ของพระอาจารย์เอก  วัดป่าพุทธมงคล

30 ขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วม 30.1  มอบส านักปลัดเทศบาลติดตามเร่ืองนี ให้นายกฯด้วย ส านักปลัดเทศบาล
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

31 การส่งศูนย์กู้ชีพ 1132 เข้าประกวด 31.1  มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลปรับปรุงศูนย์กู้ชีพให้ทันสมัย หน.ส านักปลัดเทศบาล
รางวัลธรรมาภิบาล พัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

สวยงามเพ่ือเตรียมความพร้อมในการส่งเข้าประกวดต่อไป






