
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

1 นโยบายการบริหารงานของท่านผู้ว่า 1.1  ฝากส านักการสาธารณสุขฯ ดูแลรักษาความสะอาด  ส านักการสาธารณสุขฯ
ราชการจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในเขตชุมชนท่ีเรารับผิดชอบให้ดีอยู่เสมอ

2 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลท่ี 9 2.1  ฝากส านักการช่างและส านักการสาธารณสุขเตรียม ส านักการช่าง
วันท่ี 13 ต.ค. 63 และวันปิยมหาราช ความพร้อมในการจัดกิจกรรม ส านักการสาธารณสุขฯ
วันท่ี 23 ต.ค. 63 2.2 การจัดโต๊ะหมู่บูชาและการประดับธงตราสัญลักษณ์ ส านักปลัดเทศบาล

ระหว่างวันท่ี 13 - 22 ต.ค. 63 มอบส านักปลัดเทศบาล
ด าเนินการเร่ืองน้ีตามรูปแบบท่ีจังหวัดก าหนด

3 การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 3.1  ฝากทุกส านัก/กองก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกส านัก/กอง
พ.ศ. 2564 ของตนเองให้ประหยัดท่ีสุด โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรก

3.2  มอบส านักการคลังวางแผนในการจัดเก็บภาษีเพ่ือน า ส านักการคลัง
เงินท่ีได้มาใช้จ่ายในการบริหารงานของเทศบาลต่อไป
3.3  ฝากทุกส านัก/กอง จัดท าแผนซ้ือครุภัณฑ์และแผน ทุกส านัก/กอง
การใช้จ่ายตามโครงการและให้ด าเนินการตามแผนเป็นหลัก

4 รายงานผลการตรวจสอบองค์กรปกครอง 4.1  มอบส านักการคลังด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตาม ส านักการคลัง
ส่วนท้องถ่ิน ด้านการคลัง การเงิน การบัญชี ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของจังหวัดฯ
และพัสดุ ปะจ าปี 2563

5 ก าชับเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการปฏิบัติการ 5.1  ฝากเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้ปฏิบัติตามกฏหมาย ส านักการช่าง
ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด

6 โครงการอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์การ 6.1 มอบส านักปลัดเทศบาลด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักปลัดเทศบาล
เลือกต้ังท้องถ่ิน วันท่ี 9 - 11 ต.ค. 63 ในการเข้าร่วมอบรมให้นายกฯ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7 เตรียมสถานท่ีจัดงานกฐินวัดกลางพระอารามหลวง7.1  มอบส านักการช่างด าเนินการเร่ืองน้ี ส านักการช่าง

8 งานทอดกฐินวัดสว่างคงคาและวัดเหนือ 8.1  ฝากโรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 3 ช่วย ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2
ดูแลและช่วยวัดในการจัดงานด้วย ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3

9 การส ารวจท่ีดินเพ่ือรังวัดออกโฉนดเขตท่ีดิน 9.1  มอบกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์เร่ืองน้ีให้ กองวิชาการฯ
ประชาชนทราบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 21/2563
วันอังคารท่ี  6  ตุลาคม  2563  เวลา  13.30  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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10 ขอความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกใน 10.1  มอบปลัดเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมแทนนายกฯ ปลัดเทศบาล
การจัดกิจกรรมว่ิง "กาฬสินธ์ุมาราธอน" 10.2  มอบส านักการสาธารณสุขฯ ดูแลเร่ืองความสะอาด ส านักการสาธารณสุขฯ
วันท่ี 13 ต.ค. 63 เวลา 02.00 น. 10.3 มอบเจ้าหน้าท่ีศูนย์กู้ชีพ 1132 ดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าท่ีศูนย์กู้ชีพ 1132
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางหลังเก่า และปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางว่ิง ส านักปลัดเทศบาล

10.4  มอบส านักการช่างดูแลเร่ืองการเปิดไฟตลอดเส้นทางว่ิง ส านักการช่าง
และประดับไฟแสงสีบริเวณจุดถ่ายรูป เช่น วงเวียนโปงลาง
วงเวียนไดโนเสาร์ , อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ฯลฯ
10.5  มอบจ่าเอกภราดรก ากับดูแลการจราจรต้ังแต่บริเวณ จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์
ส่ีแยกสงเปลือย - ศาลากลางหลังเก่า

11 การปรับปรุงถนน 1155 11.1  มอบจ่าเอกภราดรส ารวจความปลอดภัยของ จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์
ถนน/ฟุตบาทและรายงานให้นายกฯทราบ
11.2  ฝากผอ.ส่วนจีรนันท์ดูแลเร่ืองกล่ิน/น้ าเน่าเสีย ผอ.ส่วนจีรนันท์  ธารไชย
บริเวณฝาท่อระบายน้ าตลอดเส้นทาง
11.3  มอบส านักการช่างดูแลเร่ืองระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ส านักการช่าง

12 ฝาท่อระบายน้ าบริเวณถนนหน้า 12.1  ฝากส านักการช่างส ารวจท่อระบายน้ าท่ีมีเสียงดัง ส านักการช่าง
โรงเรียนเทศบาล 4 รบกวนและเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วย

13 การจัดงานประเพณีลอยกระทง 13.1  ฝากส านักการศึกษาก ากับดูแลเร่ืองน้ีและออกค าส่ัง ส านักการศึกษา
ประจ าปี 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะ ในการจัดกิจกรรม
กุดน้ ากิน 13.2  ฝากทุกส านัก/กองด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย ทุกส านัก/กอง

13.3  ฝากรองประเสริฐประสานกับผู้รับเหมาในการจัดท ารองประเสริฐ  ออประเสริฐ
พ้ืนผิวฟุตบาทและทางลงให้ดี
13.4  มอบส านักการสาธารณสุขดูแลเร่ืองความสะอาดและ ส านักการสาธารณสุขฯ
เร่ืองคุณภาพน้ า
13.5  มอบส านักการช่างดูแลเร่ืองไฟฟ้าแสงสว่าง ส านักการช่าง

14 ปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนเทศบาล 6 14.1  ฝากจ.ส.อ.สมชายด าเนินการเพ่ิมเติมแผนปรับปรุงจ.ส.อ.สมชาย โสมนัสนานนท์
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ อาคารโรงเรียนเทศบาล 6 ด้วย

15 การถ่ายโอนโรงเรียนเทศบาล 6 15.1  ฝากส านักการศึกษาส่งข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและ ส านักการศึกษา
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ ครุภัณฑ์ให้ส านักการคลังโดยด่วน

15.2  ฝากผอ.ส่วนสุนิสาติดตามเอกสารจากกรมธนารักษ์ ผอ.ส่วนสุนิสา  บุญศิลป์
โดยด่วน
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16 การปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล 6 16.1  ฝากรองประเสริฐประสานเจ้าหน้าท่ีสนามกีฬา/ รองประเสริฐ  ออประเสริฐ
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ เจ้าหน้าท่ีส านักการช่างช่วยตัดแต่งต้นไม้รอบบริเวณ

โรงเรียนด้วยโดยจะเร่ิมด าเนินการในวันท่ี 8 - 9 ต.ค. 63

17 ก่อสร้างท่ีท าการชุมชนเกษตรสมบูรณ์ 17.1  ฝากส านักการช่างด าเนินการเร่ืองน้ี ส านักการช่าง

18 ขออนุมัติซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 18.1  มอบผอ.ส่วนสุนิสาด าเนินการเร่ืองน้ี ผอ.ส่วนสุนิสา  บุญศิลป์
โรงเรียนเทศบาล 5 ดงปอ

19 ตัดแต่งต้นไม้บริเวณอาคารเรียน 19.1  มอบส านักการช่างช่วยตัดแต่งต้นไม้ท่ีอยู่ใกล้ ส านักการช่าง
โรงเรียนเทศบาล 1 อาคารเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองนก/ค้างคาว

20 ออกค าส่ังรักษาราชการแทน 20.1  ให้ส านักการศึกษาออกค าส่ังรักษาราชการแทน ส านักการศึกษา
ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2






