
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
1 โครงการกาฬสินธ์ุร่วมใจไทยพุทธ-มุสลิม 1.1  มอบปลัดเทศบาลเข้าร่วมงานแทนนายกฯ ปลัดเทศบาล

วันท่ี 17 ก.ค. 63 เวลา 11.00 น. 1.2  ขอเชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม ทุกส านัก/กอง
ณ มัสยิดกลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ

2 โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมฯ 2.1  มอบส านักปลัดเทศบาลแจ้งหนังสือเข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดเทศบาล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ความรู้เร่ือง ให้จังหวัดทราบ
พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2563

3 ขอโอวาทและแจ้งการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ3.1  มอบกองสวัสดิการฯจัดท าเกียรติบัตรและประสานกับ กองสวัสดิการสังคมฯ
อันดับ 2 ของชุมชนบุญกว้าง ประธานชุมชน/อสม.ชุมชนบุญกว้างมารับเกียรติบัตรและ

รับโอวาทกับนายกฯ  ในวันท่ี 21 ก.ค. 63

4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมช้ีแจงคณะกรรมาธิการ4.1  มอบจ.ส.อ.สมชายเข้าร่วมประชุมพร้อมกับนายกฯ จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์
วิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 64 วันท่ี 11 , 13 - 14 ส.ค. 63

5 แนวทางการขับแคล่ือนเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน5.1  ฝากทุกส านัก/กองศึกษาเร่ืองน้ีต่อไป ทุกส านัก/กอง
(SDGs)

6 ต้อนรับ ดร.ธนภณ วัฒนกุล และคณะเพ่ือ 6.1  มอบรองนพสิทธ์ิร่วมต้อนรับ ดร.ธณภณและคณะ รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุง แทนนายกฯ
ของดีเมืองกาฬสินธ์ุ  วันท่ี 15 ก.ค. 63

7 ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมาตรวจติดตามเร่ือง 7.1   มอบรองนพสิทธ์ิ , ปลัดเทศบาลและจ.ส.อ.สมชายเข้า รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
ร้องเรียนในเขตเทศบาลฯ ร่วมการตรวจติดตามแทนนายกฯ ปลัดเทศบาล
รายนายถาวร ภูลายเล่ียม จ.ส.อ.สมชาย  โสมนัสนานนท์

8 การเตรียมความพร้อมระงับเหตุวาตภัย 8.1  ฝากให้ฝ่ายป้องกันฯ ส านักปลัดเทศบาลเตรียม ฝ่ายป้องกันฯ
และอุทกภัย ความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยอยู่เสมอ ส านักปลัดเทศบาล

9 การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจใน 9.1  ฝากผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนสร้างการรับรู้วิถีชีวิตแบบใหม่ ผอ.โรงเรียนในสังกัด
การด าเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (new normal) ให้กับนักเรียนในสังกัดของท่าน ทุกโรงเรียน

10 วารสารเทศบาล 10.1  ฝากกองวิชาการปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอวารสาร กองวิชาการฯ
เทศบาลให้มีความน่าสนใจมากข้ึน

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 15/2563
วันอังคาร  ท่ี  14  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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11 การดูแลเฝ้าระวังจุดน้ าท่วมซ้ าซาก 11.1  มอบผอ.ส านักการช่างด าเนินการเร่ืองน้ีต่อไป ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์

12 การแจกถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยโควิด-1912.1  มอบรองรณยุทธก ากับดูแลเร่ืองรายช่ือผู้รับถุงยังชีพ รองรณยุทธ  หอมหวล
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ 12.2  มอบส านักปลัดเทศบาลประสานกับรองรณยุทธ ส านักปลัดเทศบาล

พิจารณาจัดพิธีมอบถุงยังชีพในช่วงก่อนหรือหลังวันท่ี 28 ก.ค. 63 
และเตรียมการจัดสถานท่ี
12.3  มอบกองสวัสดิการฯ เตรียมจัดระเบียบประชาชนผู้ กองสวัสดิการสังคมฯ
เข้ารับถุงยังชีพ
12.4  มอบส านักการช่างจัดการเร่ืองเต้นท์ ส านักการช่าง

13 การแจกถุงยังชีพของหวัดกาฬสินธ์ุ 13.1  มอบกองสวัสดิการฯพิจารณาจัดสรรผู้เข้ารับถุงยังชีพ กองสวัสดิการสังคมฯ
วันท่ี 20 ก.ค. 63 เวลา 15.00 น. จ านวน 700 คน  และท าหนังสือแจ้งรายช่ือและล าดับท่ี
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของผู้รับถุงยังชีพให้ประชาชนทราบ

14 การจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าบริเวณหน้า 14.1  ฝากจ่าเอกภราดรก ากับดูแลเร่ืองน้ีต่อไป จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์
โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ

15 การซ่อมแซมคืนผิวจราจรตามโครงการ 15.1  ฝากผอ.ส านักการช่างติดตามเร่ืองน้ีกับผู้รับเหมา ส านักการช่าง
ปรับปรุงท่อระบายน้ าในเขตเทศบาล ให้ด าเนินการคืนผิวจราจรใหม่

16 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขความเดือดร้อน 16.1  มอบผอ.ส านักการช่างด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
บริเวณหมู่บ้านหมอสมอาจ ประชาชนต่อไป

17 โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติฯ17.1  มอบรองนพสิทธ์ิเข้าร่วมกิจกรรมแทนนายกฯ รองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์
วันท่ี 21 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. 17.2  มอบส านักปลัดเทศบาลท าหนังสือเชิญชวน ทุกส านัก/กอง

ทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม

18 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพฯ 18.1  มอบฝ่ายป้องกันฯ ส านักปลัดเทศบาลเตรียมความพร้อม ฝ่ายป้องกันฯ
ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน วันท่ี 21 ก.ค. 63ในการต้อนรับและดูแลเคร่ืองเสียงให้ใช้การได้ดีด้วย ส านักปลัดเทศบาล
เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ (วัดใต้ฯ)

19 ตัดหญ้าหน้าสถานีดับเพลิง 19.1  ฝากหน.กฤษณะจัดเจ้าหน้าท่ีตัดหญ้าและดูแลความ หน.กฤษณะ  จีนซ่ือ
สะอาดรอบบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงอยู่เสมอ

20 การประดับตกแต่งเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาส 20.1  ฝากผอ.ส านักการช่างก ากับดูแลเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
21 การสรรหาภารโรง/การตรวจสอบระบบ 21.1  เร่ืองการสรรหาภารโรงฝากหน.นิกรด าเนินการเร่ืองน้ี หน.นิกร  แต้มแก้ว

ไฟฟ้าบริเวณโรงยิม ของโรงเรียนเทศบาล 1 21.2  เร่ืองการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามอบส านักการช่างด าเนินการ ส านักการช่าง
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22 การจัดต้ังทีมส ารวจหัวรับน้ าดับเพลิง 22.1  ฝากหน.กฤษณะจัดต้ังทีมส ารวจหัวรับน้ าดับเพลิงในเขต หน.กฤษณะ  จีนซ่ือ
เทศบาลว่าใช้การได้หรือไม่ พร้อมระบุวัน/เดือน/ปีท่ีออกส ารวจ
และให้ติดป้ายก ากับการตรวจสอบไว้ด้วย  ส าหรับกรณีหัวรับน้ า
มีปัญหาในเร่ืองแรงดันน้ าดับเพลิงให้ประสานส านักงาน
ประปาเข้ามาตรวจสอบ

23 ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณสุขสบายใจ 16 23.1  ฝากผอ.ส านักการช่างเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหา ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ให้กับประชาชนด้วย

24 การประชาสัมพันธ์เร่ืองการรับเบ้ียยังชีพ 24.1  มอบกองสวัสดิการฯด าเนินการเร่ืองน้ี กองสวัสดิการฯ
ผู้สูงอายุ ปี 64

25 การพัฒนาพ้ืนท่ีเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ25.1  ฝากทุกส านัก/กอง  หากจะจัดพ้ืนท่ีเฉลิมพระเกียรติ ทุกส านัก/กอง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้ด าเนินการให้ถูกต้องและสมพระเกียรติด้วย

26 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความ 26.1  ฝากหน.นิวัชรพิจารณาเข้าร่วมโครงการและประสาน หน.นิวัชร  เครือแวงมล
เข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการเข้าร่วมโครงการ  จ านวน 1 คน
คุณภาพชีวิตคนพิการ จ.กาฬสินธ์ุ

27 ประชุมคณะกรรมการกีฬา 27.1  มอบรองนพสิทธ์ิเข้าร่วมประชุมแทนนายกฯ รองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์
วันท่ี 16 ก.ค. 63

28 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคท่ี 7 28.1  มอบผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ พิจารณาจัดเจ้าหน้าท่ี ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
จ. ขอนแก่น วันท่ี 17 ก.ค. 63 เข้าร่วมประชุม จ านวน 2 คน
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

29 พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ29.1  เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกส านัก/กอง/โรงเรียน ทุกส านัก/กอง
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ วันท่ี 20 ก.ค. 63เข้าร่วมพิธี
เวลา 09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าส านักงาน29.2  การแต่งกาย : ชุดสีกากีแขนยาว
เทศบาล ช้ัน 1 

30 กรมควบคุมโรคท่ี 7 ขอเชิญร่วมประเมินติดตาม30.1 มอบผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 และผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1
การด าเนินงานอาหารปลอดภัยในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3
โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 3
 วันท่ี 22 ก.ค. 63

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

31 การจัดกิจกรรมเดิน - ว่ิง กินลม ชมเข่ือน 31.1  กิจกรรมขุดลอกผักตบชวา มอบส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล
วันท่ี 27 ก.ค. 63 เตรียมการเบิกจ่ายค่าน้ ามันเช้ือเพลิงเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรม  จ านวน 120,000 บาท
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32 การปรับแผนหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอสว. 32.1  ฝากส านักปลัดเทศบาลติดตามเร่ืองน้ี ส านักปลัดเทศบาล

33 การปรับปรุงน้ าเสียของโรงฆ่าสัตว์ให้อยู่ใน 33.1  ฝากผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ ก ากับดูแลเร่ืองน้ีและประสาน ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
เกณฑ์มาตรฐาน กับหน.ธนัญชัยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าเสียให้อยู่ใน หน.ธนัญชัย  ชูเดชวัฒนา

เกณฑ์มาตรฐานต่อไป

34 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการขอทานจังหวัด34.1  มอบรองรณยุทธและหน.พัฒนพงษ์เข้าร่วมประชุม รองรณยุทธ  หอมหวล
วันท่ี 22 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. แทนนายกฯ หน.พัฒนพงษ์  พัฒนลักษณ์

35 ธนาคารกสิกรไทยขอความอนุเคราะห์รายช่ือ35.1  ฝากผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ ดูแลเร่ืองน้ี ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
ผู้ประกอบการตลาดสด/ตลาดนัด จ.กาฬสินธ์ุ

36 โครงการพัฒนาถนน 1155 36.1  ฝากส านักการช่างท าหนังสือแจ้งให้ รพ.กาฬสินธ์ุ ส านักการช่าง
ทราบว่าผู้รับเหมาเข้าด าเนินการแล้ว

37 โครงการอบรมยาเสพติดของเยาวชนและ 37.1  ฝากรองนพสิทธ์ิก ากับดูแลเร่ืองน้ีร่วมกับผอ.ส านัก รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
นักเรียน การศึกษา ผอ.พงษ์พิมล  ค าลอย




