
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

1 การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 6 1.1 มอบผอ.ส านักการศึกษาพิจารณาปรับปรุงป้ายโรงเรียนให้ ผอ.ส านักการศึกษา
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ มีขนาดใหญ่และพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ดีข้ึน

1.2 ฝากผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 หากมีส่ิงไหนท่ีอยากปรับปรุง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6
เพ่ิมเติมให้แจ้งความประสงค์มาท่ีนายกฯได้เลย

2 งบอุดหนุนท่ัวไปประจ าปี 2564 2.1  ฝากผอ.ส านักการศึกษาร่วมกับจ.ส.อ.สมชาย ผอ.ส านักการศึกษา
พิจารณาเตรียมความพร้อมในการปรับเพ่ิมงบประมาณ ปี 64 จ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์
เพ่ือรองรับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู

3
การลงพ้ืนท่ีมอบส่ิงของในการป้องกัน
โรค

3.1  ฝากท่านปลัด , รองรณยุทธและผอ.ส านักการสาธารณสุข ปลัดเทศบาล
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ร่วมกันเตรียมการและด าเนินการเร่ืองน้ี รองรณยุทธ หอมหวล

ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
3.2 มอบกองสวัสดิการฯจัดท าตารางแบ่งงานให้ทุกส านัก/กอง กองสวัสดิการฯ
ร่วมกันลงพ้ืนท่ีแจกส่ิงของเพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน เม.ย.63

4
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน

4.1 ฝากปลัดเทศบาลก ากับดูแลเร่ืองน้ี ปลัดเทศบาล
ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกัน4.2 ฝากทุกส านัก/กองพิจารณาจ้างเหมาบุคคลว่างงาน ทุกส านัก/กอง
และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และเดินทางจากกรุงเทพฯกลับภูมิล าเนาท่ีมีความประสงค์
(COVID-19) จะท างานกับเทศบาลเพ่ือช่วยเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเอง

5 ข้อมูลผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากจากมาตรการ 5.1  ฝากรองรณยุทธก ากับดูแลเร่ืองน้ี รองรณยุทธ  หอมหวล
การป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ 5.2  ฝากกองสวัสดิการสรุปรายละเอียดข้อมูลผู้ท่ีได้รับ กองสวัสดิการฯ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลกระทบและมีความต้องการให้เทศบาลช่วยเหลืออย่างไร

และรายงานให้นายกทราบ เพ่ือเก็บเป็นสถิติและหาแนวทาง
ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

6 แจ้งเตือนการด าเนินงานประจ า 6.1  ฝากทุกส านัก/กองให้ดูแลงานประจ าของตนเอง ทุกส านัก/กอง
เช่น งานซ่อมแซมถนน , งานเก็บขยะ , การเบิกจ่ายเบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ , การดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
การดูแลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียน

7 การติดตามการด าเนินงาน 7.1  มอบผอ.ส านักการช่างประสานกับโรงพยาบาลและ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
บริเวณถนน 1155 ผอ.ส านักการคลังในการด าเนินการเร่ืองน้ี ผอ.สังวาลย์ สีแพนบาล

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 9/2563
วันอังคาร  ท่ี  21  เมษายน  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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8 การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 25638.1 ฝากผอ.ส านักการคลังพิจารณาประสานผู้รับเหมามา ผอ.สังวาลย์ สีแพนบาล
เซ็นสัญญาส าหรับโครงการท่ีต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 
และจะต้องแจ้งให้นายกฯทราบด้วย

9 ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ 9.1  มอบทุกส านัก/กอง ศึกษาเร่ืองน้ีหากมีโครงการไหนท่ี ทุกส านัก/กอง
ในการช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเช้ือสามารถด าเนินการได้คณะผู้บริหารจะร่วมพิจารณา
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกคร้ังหน่ึงและต้องรายงานโครงการท่ีจัดท าให้จังหวัดทราบด้วย

10 ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือ 10.1  ฝากรองรณยุทธก ากับดูแลเร่ืองน้ี รองรณยุทธ  หอมหวล
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา 10.2  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การท าปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกผัก ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
คุณภาพชีวิต สวนครัวร้ัวกินได้ มอบผอ.กองสวัสดิการดูแลเร่ืองน้ีและเตรียม

พร้อมด าเนินการในช่วงท่ีจังหวัดประกาศปลดล็อคเคอร์ฟิว

11 การปฏิบัติตามประกาศ แถลงการณ์ 11.1  มอบหน.ศศิญาประชาสัมพันธ์เร่ืองน้ีให้ประชาชนทราบ หน.ศศิญา  กิตติธรรม
ค าส่ังและข้อก าหนด ตามมาตรา 9 แห่ง และด าเนินการตาม พรก.ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด
พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

12 การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด12.1 ฝากผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงก ากับดูแลการบริหาร ผู้อ านวยการโรงเรียน
อปท. ประจ าปี 2563 งานของโรงเรียน  หากมีส่ิงไหนท่ีอยากปรับปรุงเพ่ิมเติม ในสังกัดทุกโรงเรียน

สามารถเสนอเร่ืองมาท่ีนายกฯเพ่ือพิจารณาด าเนินการได้

13 ตรวจสอบข้อเท็จจริง 13.1  มอบกองวิชาการฯท าหนังสือตอบศูนย์ด ารงธรรมว่า กองวิชาการฯ
กรณีรายนายบรรจง  เหล่าล้ินฟ้า เทศบาลได้ด าเนินการแก้ไขเร่ืองน้ีให้ผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว

14 กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีแห่งชาติ 14.1  มอบส านักการช่างด าเนินการเร่ืองน้ี ส านักการช่าง
พ.ศ.2563 วันท่ี 6 พ.ค. 63

15 กิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในวันสวรรคตสมเด็จ 15.1  มอบส านักการช่างและส านักการสาธารณสุข ส านักการช่าง
พระนเรศวรมหาราช วันท่ี 25 เม.ย.63 ด าเนินการตามท่ีจังหวัดขอความอนุเคราะห์ ส านักการสาธารณสุขฯ
ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง 15.2  ขอเชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม ทุกส านัก/กอง

16 ป่านิเวศ 16.1  มอบส านักการช่างเร่งรัดการติดต้ังสปริงเกอร์ ส านักการช่าง
รดน้ าต้นไม้บริเวณป่านิเวศ

17 การให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับการ 17.1  มอบหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลส าเนาหนังสือฉบับน้ี หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
รักษาพยาบาล ให้ทุกส านัก/กองทราบ

18 เก็บเศษวัสดุท่ีขวางทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย 18.1  มอบผอ.ส านักการช่างเอารถหน้าตักหลังขุดไปเกรด ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
บริเวณชุมชนท่าสินค้า ดินและเศษวัสดุต่างๆให้ผู้ร้องเรียนด้วย

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

19 การเก็บเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 19.1  มอบผอ.วรวิทย์และหน.พัชรินทร์ดูแลเร่ืองน้ีภายใต้ รองรณยุทธ  หอมหวล
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เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ การก ากับดูแลของรองรณยุทธ ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
หน.พัชรินทร์  ถิตย์กุล

20 ซ่อมแซมห้องน้ า ช้ัน 2 ของอาคาร 20.1  มอบหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลจ้างเหมาบุคคล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาซ่อมแซมห้องน้ าให้เรียบร้อย

21 ก าชับการอยู่เวรยามบริเวณห้องประชุม 21.1  มอบหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลก าชับเวรยามให้ดูแลหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
พวงพะยอม หอประชุมพวงพะยอมอย่างเคร่งครัด

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กอง หรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
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