
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

1 การพัฒนาการศึกษาด้าน O-net 1.1  ฝากผอ.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
พัฒนาเร่ืองน้ีต่อไป ทุกโรงเรียน

2 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 2.1  ฝากส านักปลัดเทศบาลประสานร่วมเป็นเจ้าภาพ ส านักปลัดเทศบาล
คุณแม่เทียมทัด  สุภัควณิชและ สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่เทียมทัด ในวันท่ี 9 ก.ย. 63 ทุกส านัก/กอง
ร้อยตรีจอมทอง  ทันวงษา และขอเชิญชวนทุกส านัก/กองร่วมงานสวดพระอภิธรรม

2.2 งานสวดอภิธรรมศพร้อยตรีจอมทอง วันท่ี 9 ก.ย. 63 ทุกส านัก/กอง
จ.สกลนคร ขอเชิญชวนทุกส านัก/กองร่วมงานสวดอภิธรรม

3 ติดตามทวงถามเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3.1 มอบรองรณยุทธติดตามการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รองรณยุทธ  หอมหวล
และผู้พิการ และผู้พิการจากจังหวัดฯ และท าหนังสือแจ้งไปยังคณะ

กรรมการการกระจายอ านาจเพ่ือให้คณะกรรมการฯ
ติดตามงบประมาณให้เราอีกทางหน่ึง
3.2  ฝากให้ฝ่ายนิติการ กองวิชาการฯ เตรียมการเรียก ฝ่ายนิติการ กองวิชาการฯ
คืนเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการจากกรมส่งเสริมฯ

4 ควบคุมการด าเนินงานขุดเจาะถนน 4.1 ฝากผอ.ส านักการช่างควบคุมการด าเนินงานกับ ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
ผู้รับเหมาด้วย

5 กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปี 63 5.1  มอบส านักการสาธารณสุขดูแลความสะอาดท่อ ส านักการสาธารณสุขฯ
วันท่ี 12 ก.ย. 63 ณ พิพิธภัณฑ์ของดีเมือง ระบายน้ าและดูแลความสะอาดรอบบริเวณหอศิลป์และ
กาฬสินธ์ุ (หอศิลป์) อนุสาวรีย์ลานพระบรมรูปทรงม้า

5.2  มอบส านักการช่างตัดแต่งต้นไม้/สนามหญ้าบริเวณ ส านักการช่าง
หอศิลป์และอนุสาวรีย์ลานพระบรมรูปทรงม้า
5.3 มอบฝ่ายเทศกิจ ส านักปลัดเทศบาล ดูแลเร่ืองการ ฝ่ายเทศกิจ ส านักปลัดเทศบาล
จัดระเบียบการจราจร
5.4  มอบส านักปลัดเทศบาลดูแลเร่ืองการปฏิคม ส านักปลัดเทศบาล
5.5  ชุดการแสดงต้อนรับมอบผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4
ก ากับดูแล
5.6  ฝากรองนพสิทธ์ิติดตามการด าเนินงานเร่ืองน้ีกับ รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
รองประเสริฐ รองประเสริฐ  ออประเสริฐ

6 หนังสือติดตามทวงถามเร่ืองค่าใช้จ่าย 6.1  มอบผอ.ส านักการคลังท าหนังสือขอพักช าระหน้ี ผอ.ส านักการคลัง
ไตรมาสท่ี 3 และไตรมาสท่ี 4 ขององค์การ กับ อจน. และแจ้งให้เขาทราบว่าเราจะช าระให้ในปี
จัดการน้ าเสีย งบประมาณหน้า

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 19/2563
วันอังคารท่ี  8  กันยายน  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

7 ร้องเรียนตลาดสดและตลาดนัดของภาครัฐ 7.1  ฝากให้ผอ.ส านักการสาธารณสุขก ากับดูแลตลาดสด ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
และเอกชนไม่ได้มาตรฐาน ของเทศบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

8 เชิญร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนา8.1  มอบส านักปลัดเทศบาลเตรียมของตักบาตรให้นายกฯ ส านักปลัดเทศบาล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  วันท่ี 9 ก.ย. 63 และประสานรถยนต์ตู้ให้นายกฯด้วย
ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ

9 ผลการประชุม กรอ. จังหวัดกาฬสินธ์ุ 9.1  มอบส านักปลัดเทศบาลท าหนังสือแจ้งให้ ส านักปลัดเทศบาล
ทุกส านัก/กองทราบ
9.2  มอบส านักการช่างลงพ้ืนท่ีตรวจสอบระบบไฟฟ้า ส านักการช่าง
บริเวณหน้าโรงแรมดีโน่ ถนนชัยสุนทรด้วย

10 ขอเชิญร่วมสัมมนา เร่ือง ชีวิตวิถีใหม่ของงาน 10.1  มอบหน.กันติพงษ์เข้าร่วมสัมมนากับนายกฯ หน.กันติพงษ์  เบ้าจังหาร
ด้านศิลปะวัฒนธรรม วันท่ี 18 ก.ย. 63 และให้จัดเตรียมข้อมูลโครงการตลาดวัฒนธรรม
ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ย่านเมืองเก่าประกอบการบรรยายด้วย

11 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าช่วงท่ีราชพัสดุ11.1  มอบผอ.ส านักการคลังท าหนังสือขอพักช าระค่าเช่า ผอ.ส านักการคลัง
ท่ีได้รับผลกระทบจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กับเจ้าของอาคารท่ีเทศบาลเช่าพ้ืนท่ีอยู่

12 โครงการปรับปรุงทางเดินว่ิงสวนสาธารณะ 12.1  ฝากผอ.ส านักการช่างก ากับติดตามเร่ืองน้ี ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
กุดน้ ากิน

13 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจะลงพ้ืนท่ี13.1  ฝากท่านปลัดเทศบาลประสานกับหน.ส าเนียง ปลัดเทศบาล
ตรวจสอบงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 63 เร่ืองการแก้ไขเอกสารโครงการปรับปรุงถนนทุ่งศรีเมือง

และรายงานให้นายกฯทราบด้วย

14 ขุดลอกร่องระบายน้ าในเขตเทศบาล 14.1  ฝากผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าท่ี ผอ.กฤษฎา  ช่ืนอ่ิม
ด าเนินการเร่ืองน้ีต่อไป

15 ตัดหญ้าเกาะกลางถนน 15.1  ฝากส านักการช่างดูแลเร่ืองน้ี ส านักการช่าง

16 ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 6 16.1  ฝากผอ.ส่วนสุนิสาดูแลเร่ืองน้ี ผอ.ส่วนสุนิสา  บุญศิลป์
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์

17 ท าบุญครบรอบการก่อต้ังโรงเรียนเทศบาล 517.1  มอบรองนพสิทธ์ิเข้าร่วมงานแทนนายกฯ รองนพสิทธ์ิ  กุลเจริญวิรัตน์
ดงปอ วันท่ี 9 ก.ย. 63 เวลา 08.30 น.

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ
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18 การใช้จ่ายเงินรางวัลธรรมาภิบาล 18.1  ฝากให้ส านักปลัดเทศบาลประสานกับกู้ชีพว่า ส านักปลัดเทศบาล
ประจ าปี 2563 ต้องการพัฒนาปรับปรุงอะไร

19 การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 6319.1  ฝากปลัดเทศบาลประสานการจัดงานกับรองนพสิทธ์ิ รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
วันท่ี 25 ก.ย. 63 ณ หอประชุมธรรมาภิบาล ปลัดเทศบาล

20 ตัดหญ้าหน้าสถานีดับเพลิง 20.1 ฝากหน.กฤษณะจัดเจ้าหน้าท่ีตัดหญ้าและดูแลความ หน.กฤษณะ  จีนซ่ือ
สะอาดรอบบริเวณหน้าสถานีดับเพลิงอยู่เสมอ

21 ด าเนินการสรรหาบุคคลากรแทนต าแหน่งท่ีว่าง21.1  ฝากหน.ส านักปลัดเทศบาลประสานกับหน.นิกร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
ด าเนินการสรรหาโดยด่วน หน.นิกร  แต้มแก้ว

22 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 22.1  มอบส านักการคลังเร่งรัดด าเนินการเร่ืองน้ี ส านักการคลัง




