
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
1 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ 1.1  มอบกองสวัสดิการฯด าเนินการเร่ืองน้ี กองสวัสดิการสังคม

สถานท่ีหน้าบ้านนางสวัสด์ิ  ภูค้ิวงาม

2 การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์กู้ชีพ 2.1 มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลประสานงานกับ ทต.ท่าคันโท หน.ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาล 1132 ในการจัดท าแอปพลิเคช่ันและจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมเติมให้พร้อม

จัดต้ังศูนย์เพ่ือเตรียมพร้อมในการส่งเข้าประกวด
2.2 มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลพัฒนาศูนย์ โดยใช้งบประมาณ หน.ส านักปลัดเทศบาล
จากเงินรางวัล จ านวน 100,000 บาท

3 วันรวมน้ าใจสู่กาชาด 3.1  มอบส านักปลัดเทศบาลเชิญชวนทุกส านัก/กองร่วมมอบ หน.ส านักปลัดเทศบาล
วันท่ี 14 ก.พ. 63 ส่ิงของให้กาชาดกับนายกฯ
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ 3.2  มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลจัดเตรียมรถจักรยานยนต์และ หน.ส านักปลัดเทศบาล

หม้อหุงข้าวให้พร้อม

4 ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรร่วม 4.1  มอบผอ.ส านักการศึกษาเป็นตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมเดินแบบ ผอ.ส านักการศึกษา
เดินแบบผ้าไหมแพรวาในกลุ่ม VIP 4.2 มอบส านักปลัดเทศบาลสมัครเข้าร่วมเดินแบบให้ผอ.ส านัก ส านักปลัดเทศบาล

การศึกษา

5 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยผู้ยากไร้ 5.1 ฝากปลัดเทศบาลประสานกับผอ.ส านักการช่างในการลงพ้ืนท่ี ปลัดเทศบาล
ชุมชนคุ้มห้วย ส ารวจอุปกรณ์ในการซ่อมแซม ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

5.2 มอบส านักการคลังท าหนังสือขอรับสนับสนุนงบประมาณ ผอ.สังวาลย์ สีแพนบาล
ในการช่วยเหลือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.3  มอบหน.พัฒนพงษ์ด าเนินการเร่ืองน้ีและหาแนวทาง หน.พัฒนพงษ์ พัฒนลักษณ์
แก้ไขปัญหาให้กับผู้ยากไร้ต่อไป

6 ทต.ล าปางขอความอนุเคราะห์ศึกษา 6.1 ขอเชิญชวนทุกส านัก/กองร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทุกส านัก/กอง
ดูงานโครงการจุติสุขาวดีและการบริการกับนายกฯ
การแพทย์ฉุกเฉิน 1132 6.2 มอบหน.ดารุณีและคุณสหดลร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกับนายกฯ หน.ดารุณี  สุดาอ้ิง
วันท่ี 12 ก.พ.63 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล คุณสหดล  แก้วย่ิง

7 การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีตลาด 7.1 มอบปลัดเทศบาลประสานกับผอ.ส านักการช่างในการ ปลัดเทศบาล
ลาน 3 (Green Market) เขียนแบบและขอแก้ไขพ้ืนท่ีกับธนารักษ์ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

7.2  มอบปลัดเทศบาลพิจารณาหาแนวทางในการ ปลัดเทศบาล
ปรับปรุงพ้ืนท่ีตลาดลาน 3 ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 4/2563
วันอังคาร  ท่ี  11  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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8 กิจกรรมท าบุญตักบาตรฉลอง 8.1 มอบผอ.ส านักการศึกษาและผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 ผอ.ส านักการศึกษา
ครบรอบ 200 ปี โรงเรียนเทศบาล 1 จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร , เล้ียงพระ และจัดกิจกรรมโดยเชิญ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1

ศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรม/งานฟุตบอล เพ่ือหารายได้มาพัฒนา
โรงเรียนต่อไป

9 การปรับปรุงทางน้ าล้นสวนสาธารณะ 9.1 มอบผอ.ส่วนสมชายดูแลเร่ืองน้ีต่อไป ผอ.ส่วนสมชาย  ไชยเดช
กุดน้ ากิน

10 รพ.กาฬสินธ์ุขอให้ปิดถนน 1155 เพ่ือท า10.1 ฝากผอ.ส านักการช่างดูแลเร่ืองน้ีและประสานผู้รับเหมา ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ทางเดินเช่ือมอาคาร (Cover Way) ให้เร่งรัดด าเนินการโดยด่วน

11 การแก้ไขปัญหาการขุดเจาะถนน 11.1  มอบผอ.ส านักการช่างติดตามการด าเนินงานในเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
บริเวณหน้าส านักงานประปา จ.กาฬสินธ์ุ และประสานผู้รับเหมาให้เร่งรัดด าเนินการโดยด่วน
และหน้าแฟลตเทศบาล

12 เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียน12.1  มอบส านักปลัดเทศบาลท าหนังสือขออนุญาตเดินทาง ส านักปลัดเทศบาล
เรียนรู้ระดับภูมิภาคอาเซียน ไปราชการให้นายกฯ
วันท่ี 9 - 14 มี.ค. 63 
ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

13 ทต.ฆ้องชัย ขอความอนุเคราะห์ท้ิงขยะ 13.1 มอบส านักการสาธารณสุขดูแลเร่ืองน้ี ส านักการสาธารณสุข

14 การติดตามงบประมาณ 14.1  ฝากจ.ส.อ.สมชายติดตามงบประมาณท่ีเราขอรับกับ จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์
จังหวัดด้วย

15 เชิญร่วมประชุมเสวนาวิชาการ 15.1  มอบผอ.ส่วนสมชายเข้าร่วมงานแทนนายกฯ ผอ.ส่วนสมชาย  ไชยเดช
วันท่ี 17 ก.พ. 63 ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

16 การลงพ้ืนท่ีออกประชาคมในเขตเทศบาล 16.1  มอบผอ.วรวิทย์แต่งต้ังคณะกรรมการโดยเพ่ิมท่านรองนายก ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
เมืองกาฬสินธ์ุ รองปลัดและพนักงานทุกส านัก/กองร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

17 งานกาชาด ประจ าปี 2563 17.1 มอบผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกส านัก/กอง ด าเนินการตามค าส่ัง ทุกส านัก/กอง
ท่ีได้รับมอบหมาย

18 การส่งประกวดโครงการ Zero waste 18.1 มอบผอ.ส่วนสมชายก ากับดูแลเร่ืองน้ี ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช

19 คาร์บอนฟรุ๊ตปร้ินซ์ 19.1 มอบผอ.ส่วนสมชายเตรียมข้อมูลส่งเข้าประกวด ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง ท่ีรับผิดชอบ
20 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมจะลงพ้ืนท่ี 20.1 มอบผอ.ส่วนจีรนันท์และผอ.ส่วนสมชายดูแลเร่ืองของฝาก ผอ.ส่วนจีรนันท์ ธารไชย
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ประเมินความย่ังยืนวิเคราะห์ศักยภาพในการและอาหารเล้ียงต้อนรับให้คณะกรรมการด้วย ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช
เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบจากรางวัลเมืองส่ิงแวดล้อม 20.2 มอบเลขาอดิศักด์ิดูแลเร่ืองการจัดท าคิวอาร์โค้ทของเทศบาลเลขาอดิศักด์ิ อนันตริยะทรัพย์
ระหว่างวันท่ี 19-20 ก.พ. 63 เพ่ือเปิดหน้าต่างเว็บไซต์เทศบาลในหัวข้อพันธ์ุไม้พุทธมณฑล ผอ.ส่วนสมชาย ไชยเดช

แก่งดอนกลาง
20.3 มอบหน.ธนัญชัยประสานคณะกรรมการเร่ืองระยะเวลาใน หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา
ก าหนดการแต่ละกิจกรรมให้เรียบร้อย
20.4 การเล้ียงอาหารเย็นมอบหน.ธนัญชัยดูแลเร่ืองน้ีและเชิญคณะหน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา
กรรมการร่วมรับประทานอาหารท่ีสวนดอนธรรม

21 สปสช. จะมาประชุมติดตามงาน 21.1 มอบผอ.ส่วนจีรนันท์เตรียมการต้อนรับ ผอ.ส่วนจีรนันท์ ธารไชย
Long Term Care  วันท่ี 5 มี.ค. 63
ณ หอประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

22 ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะส่งมอบ 22.1  มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลท าบัญชีครุภัณฑ์รายงาน หน.ส านักปลัดเทศบาล
ครุภัณฑ์ส านักงานให้กับเทศบาล ให้นายกฯทราบด้วย

23 การปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 23.1  มอบผอ.ส านักการศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณจัดซ้ือ ผอ.ส านักการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าตาข่ายดักนกให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 

23.2 มอบผอ.ส านักการช่างช่วยแก้ไขปัญหาในการเทพ้ืน/ปูพ้ืน ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ให้กับโรงเรียนเทศบาล 5 

24 แก้ไขปัญหาค้างคาวบนหลังคา 24.1 มอบผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 หาแนวทางแก้ไข เช่น ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนเทศบาล 3 เปิดหลังคาให้มีแสงสว่าง , หาหลอดไฟไปติดต้ังหรือจะประสาน

กับท่ีปรึกษานิติธรรมในการหาแนวทางแก้ไขต่อไป

25 ท าบุญตักบาตรส านักทะเบียนท้องถ่ิน 25.1 เชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม ทุกส านัก/กอง
วันท่ี 15 ก.พ. 63 25.2 มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลจัดเตรียมของตักบาตรให้นายกฯหน.ส านักปลัดเทศบาล

26 งานวันวาเลนไทน์ 26.1 เชิญทุกส านัก/กองร่วมรับชมกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชน ทุกส านัก/กอง
วันท่ี 14 ก.พ. 63 ณ ตลาดโต้รุ่ง








