
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

1 ซ่อมแซมฝาท่อระบายน ้าหน้าโรงเรียน 1.1  มอบผอ.ส้านักการช่างเร่งรัดด้าเนินการเร่ืองนี ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์
เทศบาล 4

2 ส้านักงานเขตพื นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 2.1  ฝากผอ.ส้านักการศึกษาท้าหนังสือตอบส้านักงานเขต ผอ.พงษ์พิมล  ค้าลอย
ขอตัดโอนต้าแหน่งข้าราชการครูโรงเรียน พื นท่ีการศึกษาฯ ว่าตอนนี เทศบาลอยู่ระหว่างการขอต้าแหน่ง
เทศบาล 6 จ้านวน 3 ราย เน่ืองจากมีปริมาณงานและจ้านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมขึ น  

หากได้รับต้าแหน่งมาแล้วเทศบาลจะคืนต้าแหน่งท่ี
ขอตัดโอนให้ในภายหลัง

3 ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าท่ีและอ้านาจ3.1  ฝากส้านักปลัดเทศบาลดาวโหลดเอกสารเพ่ือใช้ในการ ส้านักปลัดเทศบาล
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการจัดท้าร่างพระราชบัญญัติต่อไป

4 กิจกรรมน้อมร้าลึกเน่ืองในวันคล้ายวัน 4.1  มอบปลัดเทศบาลเข้าร่วมงานแทนนายกฯ ปลัดเทศบาล
พระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรี 4.2  มอบส้านักการสาธารณสุขฯ ดูแลความสะอาด/ต้นไม้ ส้านักการสาธารณสุขฯ
นครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค. 63 4.3  มอบส้านักการช่างจัดท้าเวที/ประดับตกแต่งสถานท่ี ส้านักการช่าง
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และจัดเตรียมโต๊ะตักบาตร
มหาราชาและวันปิยมหาราช วันท่ี 23 ต.ค.634.4  มอบส้านักปลัดเทศบาล จัดเตรียม อปพร.ท้าหน้าท่ี ส้านักปลัดเทศบาล
ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า รับของบิณฑบาต

4.5  มอบกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อค้า กองวิชาการฯ
แม่ค้าเข้าร่วมกิจกรรมท้าบุญตักบาตร

5 ประชาสัมพันธ์โครงการความโปร่งใส 5.1  ฝากหน.ศศิญาประสานกับผอ.ส้านักการช่างเร่ืองการผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์
ในการก่อสร้างภาครัฐ ก่อสร้างท่ีเราจะด้าเนินการเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หน.ศศิญา กิตติธรรม

ในส่วนการรายงานโครงการท่ีมีงบประมาณ 7 ล้านบาท ส้านักการคลัง
ขึ นไปมอบส้านักการคลังด้าเนินการ

6 อบต.คูหา ขออนุเคราะห์ศึกษาดูงาน 6.1  ฝากกองวิชาการฯ จัดเตรียมวิดีทัศน์ในการน้าเสนอ ผอ.กองวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการท่ีน้าไปสู่รางวัลต่างๆ ผลงานให้นายกฯ

6.2 เร่ืองการต้อนรับ/อาหารกลางวันมอบหน.ส้านักปลัด หน.ส้านักปลัดเทศบาล
เทศบาลประสานเร่ืองนี 

7 งานกฐินของเทศบาล ประจ้าปี 2563 7.1  ขอเชิญชวนทุกส้านัก/กองเข้าร่วมงาน ทุกส้านัก/กอง
ณ วัดเหนือ วันท่ี 24 - 25 ต.ค. 63 7.2  ฝากส้านักการศึกษาพิจารณาบรรจุโครงการนี ใน ส้านักการศึกษา

เทศบัญญัติ ปี 65 โดยใช้งบประมาณ 200,000 บาท

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 22/2563
วันอังคารท่ี  20  ตุลาคม  2563  เวลา  13.30  น.

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

8 พิธีสมโภชองค์กฐินทอดถวายวัดดงปอ 8.1  เชิญชวนทุกส้านัก/กองเข้าร่วมงาน ทุกส้านัก/กอง
วันท่ี 23 ต.ค. 63 ณ ตลาดทุ่งนาทอง 8.2  ฝากส้านักการสาธารณสุขฯ ดูแลเร่ืองการคัดกรอง ส้านักการสาธารณสุขฯ

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

9 งานลอยกระทง ประจ้าปี 2563 9.1  การจัดเตรียมงาน/การจัดกิจกรรมมอบหน.กันติพงษ์หน.กันติพงษ์  เบ้าจังหาร
ดูแลเร่ืองนี 
9.2  การจัดเตรียมสถานท่ี/ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณกุดน ้ากิน ส้านักการช่าง
และสวนสาธารณะแก่งดอนกลางมอบส้านักการช่าง
9.3  ฝากส้านักการช่างประสานกับผู้รับเหมาให้ช่วยดูแล ส้านักการช่าง
จุดก่อสร้างทางลงไปปักป้ายกระทงให้มีความปลอดภัย
และเก็บเศษวัสดุ/ขยะเพ่ือเปิดทางให้ประชาชนด้วย
9.4  มอบจ่าเอกภราดรจัดเจ้าหน้าท่ีเทศกิจเข้าไปดูแล จ่าเอกภราดร  เนตวงษ์
จัดการจราจรบริเวณกุดน ้ากินและสวนสาธารณะแก่งดอนกลางด้วย

9.5 มอบส้านักปลัดเทศบาลจัด อปพร.เข้าไปดูแลความปลอดภัย ส้านักปลัดเทศบาล
บริเวณกุดน ้ากินและสวนสาธารณะแก่งดอนกลางด้วย

10 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื นท่ีต้นแบบตามหลัก10.1  มอบกองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์เร่ืองนี กองวิชาการฯ
ทฤษฎีใหม่สู่โคกหนองนาโมเดล

11 การจัดซื อรถพยาบาลฉุกเฉิน 11.1  ฝากหน.ส้านักปลัดเทศบาลช่วยก้ากับดูแลเร่ืองการ หน.ส้านักปลัดเทศบาล
ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้วย

12 กิจกรรมจิตอาสาเน่ืองในวันส้าคัญของชาติไทย12.1  ฝากผอ.ส้านักการช่างและจ่าเอกภราดรลงพื นท่ี ส้านักการช่าง
วันท่ี 23 ต.ค. 63 ณ ศาลากลางจังหวัด ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานท่ีให้พร้อมในการจัดกิจกรรม จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
กาฬสินธ์ุ (หลังเก่า) 12.2  ฝากปลัดเทศบาลประสานกับหน.ส้านักงานจังหวัด ปลัดเทศบาล

เร่ืองการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้า/สถานท่ีจอดรถและการ
ขีดสีตีเส้นบริเวณหน้าศาลากลางด้วย

13 การดูแลรักษาความสะอาดของการจัดกิจกรรมชุมนุม13.1 ฝากจ่าเอกภราดรประสานกับตัวแทนกลุ่มเยาวชน จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ (หลังเก่า) ให้ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื นท่ีจัดกิจกรรมชุมนุมด้วย

14 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 14.1  มอบรองรณยุทธก้ากับดูแลเร่ืองนี ร่วมกับ รองรณยุทธ  หอมหวล
ผอ.กองสวัสดิการฯ ผอ.กองสวัสดิการฯ

15 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่ืองความเดือดร้อน15.1  มอบหน.ธนัญชัยลงพื นท่ีตรวจสอบร่วมกับส้านักงานหน.ธนัญชัย ชูเดชวัฒนา
จากเสียงเพลงบริเวณตลาดโรงสี สาธารณสุขจังหวัดด้วย
วันท่ี 20 ต.ค. 63 เวลา 19.00 น.
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16 ตรวจสอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพการ 16.1  มอบเจ้าหน้าท่ีส้านักการช่างและส้านักการสาธารณสุข ส้านักการช่าง
ขออนุญาตประกอบกิจการตามพรบ.สาธารณสุขเข้าร่วมตรวจสอบส้านักละ 2 คน ส้านักการสาธารณสุขฯ
พรบ.ผังเมืองและพรบ.ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

17 การแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์ 17.1  มอบรองอภิวัฒน์ตรวจสอบการด้าเนินการด้วย รองอภิวัฒน์ ปะกิทัง

18 การจัดเก็บภาษี 18.1  มอบผอ.ส้านักการคลังวางแผนในการจัดเก็บภาษี ผอ.ส้านักการคลัง
เพ่ือน้าเงินมาใช้จ่ายในการบริหารงานของเทศบาลต่อไป

19 ลงพื นท่ีตรวจสอบความเดือดร้อนจากการ 19.1  มอบผอ.ส่วนจีรนันท์จัดเจ้าหน้าท่ีลงไปส้ารวจและ ผอ.ส่วนจีรนันท์  ธารไชย
เลี ยงนกบริเวณชุมชน ก.ส.ส. วันท่ี 20 ต.ค. 63รายงานผลการตรวจสอบให้นายกฯทราบ

20 การจัดตั งศูนย์ Day Care 20.1  มอบรองอภิวัฒน์ ประสานส้านักการช่างให้ช่วย รองอภิวัฒน์  ปะกิทัง
ในการจัดเตรียมสถานท่ีจัดตั งศูนย์ฯ
20.2  มอบผอ.ส่วนจีรนันท์ด้าเนินโครงการนี ภายใต้การ ผอ.ส่วนจีรนันท์  ธารไชย
ก้ากับดูแลของรองอภิวัฒน์  / ให้มีการประกาศคุณสมบัติ
ผู้ป่วยเพ่ือเชิญชวนประชาชนมารับบริการ/คัดเลือกเคร่ือง
ออกก้าลังกายเท่าท่ีจ้าเป็นไว้ใช้ภายในศูนย์ฯ ส่วนท่ีเหลือ
ให้เอาไปไว้ท่ีสวนสาธารณะกุดน ้ากิน

21 การก่อสร้างห้องประชุมศูนย์พัฒนา 21.1  มอบรองอภิวัฒน์และผอ.ส้านักการช่างประสาน รองอภิวัฒน์  ปะกิทัง
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้รับเหมาให้เข้าด้าเนินการก่อสร้างโดยด่วน ผอ.ภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์




