
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

1 กุดน ้ำกิน 1.1  มอบผอ.ส้ำนักกำรสำธำรณสุขดูแลเร่ืองกำรบริหำรจัด ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
กำรน ้ำให้ต่อเน่ืองและดูแลควำมสะอำดรอบบริเวณด้วย
1.2  มอบส้ำนักกำรช่ำงดูแลรดน ้ำต้นไม้บริเวณเกำะกลำงถนน ส้ำนักกำรช่ำง
ทำงเข้ำกุดน ้ำกิน

2 กำรจัดเวรรถกวำดถนน 2.1  มอบผอ.ส่วนสมชำยจัดเวรโดยใช้รถกวำดถนนออกปฏิบัติผอ.ส่วนสมชำย  ไชยเดช
หน้ำท่ีบริเวณถนนในเขตเทศบำลตำมควำมเหมำะสม ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
หำกรถใช้งำนได้ดีก็ตั งงบประมำณในกำรพ่นสีใหม่และงบในกำร
ซ่อมบ้ำรุงไว้ด้วย
2.2  มอบส้ำนักกำรสำธำรณสุขประสำนกับกองวิชำกำรฯ ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
ในกำรท้ำข่ำวขอบคุณท่ำนนำยกฯสมนึกท่ีมอบ กองวิชำกำรฯ
รถกวำดถนนให้กับเทศบำล

3 งำนมอบเกียรติบัตร โรงเรียนเทศบำล 5 3.1  มอบโรงเรียนเทศบำล 5 พิจำรณำจัดกิจกรรมโดยค้ำนึง โรงเรียนเทศบำล 5
วันท่ี 11 มี.ค. 63 ถึงควำมเหมำะสมและป้องกันไวรัสโควิด-19 ตำมนโยบำย

ของจังหวัดฯ

4 งำนมอบเกียรติบัตร โรงเรียนเทศบำล ท.1 4.1  มอบโรงเรียนเทศบำล 1 พิจำรณำจัดกิจกรรมโดยค้ำนึง โรงเรียนเทศบำล 1
วันท่ี 17 มี.ค. 63 ถึงควำมเหมำะสมและป้องกันไวรัสโควิด-19 ตำมนโยบำย

ของจังหวัดฯ

5 กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ 5.1  มอบส้ำนักกำรสำธำรณสุขแจ้งประชำสัมพันธ์ถึงวิธีกำร ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
ไวรัส "โควิด-19" ป้องกันตนเองจำกไวรัส "โควิด-19" ให้ทุกส้ำนัก/กองทรำบ

5.2  มอบโรงเรียนทุกโรงพิจำรณำจัดซื อเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่ำงกำยโรงเรียนในสังกัดเทศบำล
เพ่ือป้องกันไว้รัสด้วย ทุกโรงเรียน
5.3  มอบผอ.ส้ำนักกำรสำธำรณสุขพิจำรณำจัดกิจกรรม ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
ท้ำหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับครู 
นักเรียน ผู้สูงอำยุ อสม. ประธำนชุมชนและคณะกรรมกำรชุมชน
เพ่ือน้ำไปต่อยอดในกำรประชำสัมพันธ์กับตลำดสดในเขตเทศบำล
5.4  มอบปลัดเทศบำลก้ำกับดูแลเก่ียวกับกำรท้ำหน้ำกำก ปลัดเทศบำล
อนำมัย
5.5  มอบส้ำนักกำรคลังเบิกงบประมำณท่ีกรมจัดสรรเพ่ือ ส้ำนักกำรคลัง
ด้ำเนินโครงกำรนี 
5.6  มอบผอ.ส้ำนักกำรศึกษำพิจำรณำหำแนวทำงในกำร ส้ำนักกำรศึกษำ
ป้องกันไวรัสโควิด-19 กับผู้มำใช้บริกำรท่ีสนำมกีฬำกลำงด้วย

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 6/2563
วันอังคาร  ท่ี  10  มีนาคม  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

6 ป่ำนิเวศ 6.1  มอบส้ำนักกำรช่ำงดูแลเร่ืองกำรต่อท่อน ้ำให้ครอบคลุม ส้ำนักกำรช่ำง
ในกำรรดน ้ำต้นไม้บริเวณป่ำนิเวศ

7 สวนสำธำรณะกุดโง้ง 7.1  มอบรองรณยุทธก้ำกับดูแลเร่ืองกำรปรับปรุงสวนสำธำรณะ รองรณยุทธ  หอมหวล
กุดโง้ง , กุดน ้ำกิน และป่ำนิเวศและรำยงำนให้นำยกทรำบด้วย

8 งบอุทกภัย 8.1  มอบผอ.ส้ำนักกำรคลังด้ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงโดยด่วน ผอ.ส้ำนักกำรคลัง

9 กำรตรวจสำรเสพติดตำมมำตรกำร 9.1  มอบกองสวัสดิกำรประสำนกับหน.ส้ำนักปลัดเทศบำล กองสวัสดิกำร
ฟ้ำแดดสงยำง และจ่ำเอกภรำดรในกำรด้ำเนินกำรเร่ืองนี หน.ส้ำนักปลัดเทศบำล

จ่ำเอกภรำดร  เนตวงษ์

10 โครงกำรตลำดเทศบำลท่ัวไทย ถูกสุขอนำมัย10.1  มอบผอ.ส้ำนักกำรสำธำรณสุขและผอ.ส่วนสมชำย ผอ.กฤษฎำ  ช่ืนอ่ิม
ถูกใจประชำชนเป็นของขวัญปีใหม่ ร่วมกันพิจำรณำด้ำเนินโครงกำรนี ผอ.ส่วนสมชำย  ไชยเดช

11 กำรวิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำย 11.1  ขอควำมร่วมมือทุกส้ำนัก/กองยกเว้นส้ำนักกำรช่ำง ทุกส้ำนัก/กอง
ประจ้ำปี 2563 พิจำรณำปรับลดงบประมำณท่ีตั งไว้ 5 % เพ่ือไม่ให้กระทบ

กับงบประมำณของเทศบำล

12 วันท้องถ่ินไทย  วันท่ี 18 มี.ค. 63 12.1  มอบส้ำนักกำรช่ำงดูแลเร่ืองกำรจัดสถำนท่ี ส้ำนักกำรช่ำง
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 12.2  มอบส้ำนักกำรศึกษำและส้ำนักกำรสำธำรณสุขดูแล ส้ำนักกำรศึกษำ

เร่ืองกำรจัดนิทรรศกำร ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
12.3  มอบผอ.ส้ำนักกำรศึกษำช่วยก้ำกับดูแลกำร ผอ.ส้ำนักกำรศึกษำ
แสดงจำกโรงเรียนเทศบำล 1
12.4  มอบส้ำนักปลัดเทศบำลจัดพำนพุ่มฯ ส้ำนักปลัดเทศบำล

13 กำรส้ำรวจท่ีสำธำรณะประโยชน์และ 13.1  มอบผอ.ส้ำนักกำรช่ำงจัดเจ้ำหน้ำท่ีลงพื นท่ีส้ำรวจ ผอ.ส้ำนักกำรช่ำง
กำรออกหนังสือส้ำคัญท่ีหลวง ท่ีสำธำรณะชุมชนหัวโนนโกและชุมชนดงปอว่ำออกหนังสือ 

นสล. แล้วหรือยัง หำกยังไม่มีก็ให้ด้ำเนินกำรด้วย 

14 กำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรคุณภำพ 14.1  มอบส้ำนักกำรช่ำงจัดท้ำโครงกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย เฟส 2 ส้ำนักกำรช่ำง
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดฯ ให้จังหวัดโดยด่วน

15 พัสดุครุภัณฑ์ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 15.1  หำกธนำคำรส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ทุกส้ำนัก/กอง
สำขำกำฬสินธ์ุ ถ้ำส้ำนัก/กองใดอยำกได้ครุภัณฑ์ของธนำคำรให้ประสำน

เร่ืองนี กับส้ำนักปลัดฯ

16 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ำภำพสวดพระอภิธรรมศพ16.1  เชิญชวนทุกส้ำนัก/กองร่วมเป็นเจ้ำภำพสวด ทุกส้ำนัก/กอง
คุณพ่อของคุณบัญชำ  บุญหล้ำ  พระอภิธรรมศพ
วันท่ี 11 มี.ค. 63

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

3



17 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้ำภำพสวดพระอภิธรรมศพ17.1  เชิญชวนทุกส้ำนัก/กองร่วมเป็นเจ้ำภำพสวด ทุกส้ำนัก/กอง
คุณสมคิด  อรหันตำ  วันท่ี 11 มี.ค. 63 พระอภิธรรมศพ

18 กำรจัดอบรมมัคคุเทศน์  18.1 มอบส้ำนักกำรศึกษำเตรียมค้ำกล่ำวให้นำยกฯ ส้ำนักกำรศึกษำ
วันท่ี 13 มี.ค. 63 ณ หอประชุมธรรมำภิบำล

19 ทม.บ้ำนไผ่ขออนุเครำะห์ศึกษำดูงำนเร่ือง 19.1  มอบกองวิชำกำรฯเป็นเจ้ำภำพร่วมกับส้ำนักกำร กองวิชำกำรฯ
กำรบริหำรจัดกำรท่ีดีและสร้ำงแกนน้ำในกำรสำธำรณสุขในกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
ช่วยเหลือสังคม วันท่ี 26 มี.ค. 63

20 กำรป้องกันแก้ไขปัญหำกำรตั งครรภ์ก่อน 20.1  มอบคุณบุษรินทร์ขับเคล่ือนโครงกำรนี ต่อไป คุณบุษรินทร์ บุตรแก้ว
วัยอันควร

21 กำรบุกรุกฟุตบำททำงเท้ำ 21.1  ฝำกหน.ส้ำนักปลัดเทศบำลร่วมกับจ่ำเอกภรำดร หน.ส้ำนักปลัดเทศบำล
พิจำรณำจัดกิจกรรมรณรงค์เร่ืองกำรรุกล ้ำฟุตบำททำงเท้ำ จ่ำเอกภรำดร เนตวงษ์

22 งำนประเพณีสงกรำนต์ ประจ้ำปี 2563 22.1  มอบส้ำนักกำรศึกษำออกประกำศยกเลิกกำรจัดงำน ส้ำนักกำรศึกษำ
สงกรำนต์ท่ีถนนข้ำวก้่ำ
22.2  มอบส้ำนักกำรศึกษำพิจำรณำจัดงำนรดน ้ำด้ำหัวผู้สูงอำยุ ส้ำนักกำรศึกษำ
ท่ีวัดกลำง โดยค้ำนึงถึงควำมเหมำะสมและให้มีกำรป้องกัน
ไวรัสโควิด-19 ด้วย
22.3 ส่วนงำนพำแลง/ตักบำตรจะหำรือกับชุมชน

23 กำรจัดงำนตำมโครงกำรฟ้ืนทุนทำง 23.1  มอบฝ่ำยเทศกิจดูแลอ้ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร ฝ่ำยเทศกิจ 
วัฒนธรรมชุมชนย่ำนเมืองเก่ำ รอบบริเวณกำรจัดงำน ส้ำนักปลัดเทศบำล

23.2  มอบส้ำนักกำรศึกษำเตรียมสถำนท่ีในกำรคัดกรอง ส้ำนักกำรศึกษำ
และร่วมกันรณรงค์เร่ืองกำรป้องกันไวรัสโควิด-19 กับ ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
ส้ำนักกำรสำธำรณสุข
23.3  มอบกองวิชำกำรลงพื นท่ีเก็บข้อมูลและถอดองค์ กองวิชำกำรฯ
ควำมรู้ตลอดระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม
23.4  มอบทุกส้ำนัก/กองด้ำเนินงำนตำมค้ำส่ังท่ีได้รับมอบหมำย ทุกส้ำนัก/กอง
23.5 มอบส้ำนักกำรสำธำรณสุขดูแลเร่ืองขยะบริเวณวัดกลำง ส้ำนักกำรสำธำรณสุข




