
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

1 ส ำรวจควำมต้องกำรประจ ำปีงบประมำณ 25641.1  มอบผอ.วรวิทย์ด ำเนินกำรเร่ืองน้ีภำยใต้กำรก ำกับดูแล ผอ.วรวิทย์  ภูอวด
ส ำหรับคนพิกำร ทุพพลภำพ เด็กผู้มีรำยได้น้อยของรองประเสริฐ โดยให้ประสำนขอข้อมูลกับส ำนักปลัดฯ
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบภัย และรำยงำนให้จังหวัดทรำบโดยด่วน

2 กำรแต่งต้ังผู้รักษำรำชกำรแทนปลัดเทศบำล 2.1  มอบรองรณยุทธรักษำรำชกำรแทนในต ำแหน่ง รองรณยุทธ  หอมหวล
และกำรมอบหมำยงำนในหน้ำท่ีปลัดเทศบำล ปลัดเทศบำลและก ำกับดูแลส ำนักปลัดเทศบำล/

ส ำนักกำรช่ำง/ส ำนักกำรคลัง
2.2  มอบรองประเสริฐก ำกับดูแลส ำนักกำรศึกษำ/ รองประเสริฐ  ออประเสริฐ
กองสวัสดิกำรฯ/สถำนธนำนุบำล
2.3  มอบรองอภิวัฒน์ดูแลส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ/ รองอภิวัฒน์ ปะกิทัง
กองวิชำกำรฯ

3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อม 3.1  มอบผอ.มำนิตช่วยก ำกับดูแลและเข้ำร่วมประชุม ผอ.มำนิต เหล่ือมกุมมำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกำรเสนอผลงำนแทนนำยกฯ
เพ่ือสมัครขอรับรำงวัล UNPSA 2021 คร้ังท่ี 2
วันท่ี 5 - 7 พ.ย. 63 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิล
กรุงเทพฯ

4 โครงกำรประชุมมอบนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำร 4.1  เชิญชวนทุกส ำนัก/กองเข้ำร่วมประชุม ทุกส ำนัก/กอง
และพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 4.2 มอบรองรณยุทธช่วยก ำกับดูแลควำมเรียบร้อย รองรณยุทธ  หอมหวล

แทนนนำยกฯ

5 อบต.คูหำ จ.สงขลำ ขอควำมอนุเครำะห์ 5.1  ขอเชิญชวนหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส ำนัก/กอง ทุกส ำนัก/กอง
ศึกษำดูงำน วันท่ี 4 พ.ย. 63 เวลำ 08.00 น.เข้ำร่วมต้อนรับคณะศึกษำดูงำน
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล

6 เทศบำลนครรังสิตขอควำมอนุเครำะห์ศึกษำ 6.1  มอบส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ ดูแลเร่ืองข้อมูล ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ
ดูงำนเร่ือง กำรดูแลสุขภำพ Caregiver และศูนย์ ในกำรน ำเสนอ
กู้ชีพ 1132 วันท่ี 5 พ.ย. 63  เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล

7 กำรมอบหมำยภำรกิจในกำรตรวจเย่ียมเทศบำลฯ 7.1  มอบส ำนักกำรช่ำงจัดตำรำงเวรท ำควำมสะอำด ส ำนักกำรช่ำง
โดยท่ำนเลิศบุศย์ กองทอง สวนสำธำรณะทุกแห่งตำมอ ำนำจหน้ำท่ี

7.2  มอบส ำนักกำรช่ำงดูแลเร่ืองกำรปรับปรุงฟุตบำททำงเท้ำ ส ำนักกำรช่ำง

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 23/2563
วันอังคารท่ี  3  พฤศจิกายน  2563  เวลา  13.00  น.

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

7.3 มอบผอ.กองวิชำกำรฯจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำง กองวิชำกำรฯ
กำรรับรู้ในกำรพัฒนำเมืองด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเศรษฐกิจ
กำรท่องเท่ียว และมอบรองอภิวัฒน์ก ำกับดูแลเร่ืองน้ี
7.4  กำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณี มอบส ำนักกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำ
ประสำนกับทำงชุมชนว่ำเรำจะขับเคล่ือนกิจกรรมได้อย่ำงไร
7.5  กำรดูแลรักษำควำมสะอำดศำลำกลำงหลังใหม่ ส ำนักกำรช่ำง
และกำรปรับปรุงดูแลพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกำฬสินธ์ุ
มอบส ำนักกำรช่ำง

8 สรุปกำรประชุมคณะผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วน 8.1  มอบทุกส ำนัก/กอง ด ำเนินงำนตำมภำรกิจท่ีได้รับ ทุกส ำนัก/กอง
กำรงำน (คทม.) และกำรประชุมพบปะหำรือ มอบหมำย
กำรปฏิบัติรำชกำร (กำแฟ)

9 กำรส ำรวจหัวดับเพลิง 9.1  มอบหน.กฤษณะด ำเนินกำรเร่ืองน้ี หน.กฤษณะ จีนซ่ือ

10 ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัล 10.1  มอบส ำนักกำรศึกษำดูแลเร่ืองน้ี ส ำนักกำรศึกษำ
สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรีฯ คร้ังท่ี 4 ประจ ำปี 2564

11 กำรอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์กำรเลือกต้ังท้องถ่ิน11.1  มอบส ำนักปลัดเทศบำลด ำเนินกำรส่งรำยช่ือ ส ำนักปลัดเทศบำล
วันท่ี 20 - 22 พ.ย. 63 ณ โรงแรมชำร์ลอง บูทรีคผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรม

12 ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชน 12.1  มอบรองนพสิทธ์ิเข้ำร่วมประชุมแทนนำยกฯ รองนพสิทธ์ิ กุลเจริญวิรัตน์
เพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.)
วันท่ี 10 พ.ย. 63  ณ ห้องฟ้ำแดดสงยำง 
ศำลำกลำงจังหวัดกำฬสินธ์ุ

13 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ 13.1  มอบทุกส ำนัก/กองเข้ำเสนอตัวช้ีวัด ทุกส ำนัก/กอง
กำรพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564
วันท่ี 9 - 10 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมสภำเทศบำล

14 พิธีถวำยรำชสักกำระวำงพำนพุ่มดอกไม้สด 14.1  มอบรองรณยุทธเข้ำร่วมงำนแทนนำยกฯ รองรณยุทธ  หอมหวล
เน่ืองในวันพระบิดำแห่งฝนหลวง วันท่ี 14 พ.ย. 63 กำรแต่งกำย : ชุดปกติขำว
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ

15 กำรร้องเรียนเร่ืองสถำนบันเทิง/กำรอนุญำต 15.1 มอบผอ.กองวิชำกำรฯ และฝ่ำยนิติกำรกองวิชำกำรฯ ผอ.กองวิชำกำรฯ
ปลูกสร้ำงและดัดแปลงอำคำรท่ีไม่ตรงตำม ด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรฝ่ำยนิติกำร กองวิชำกำรฯ
รูปแบบของผังเมือง ให้ถูกต้องและจัดท ำเป็นเทศบัญญัติเพ่ือประกำศใช้ต่อไป
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16 กำรปรับปรุงศูนย์ Day Care 16.1  มอบผอ.ส ำนักกำรช่ำงดูแลเร่ืองน้ี ผอ.ภำณุเดช เจริญพันธุวงศ์

17 ส่งค ำปรึกษำเก่ียวกับท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 17.1 ฝำกส ำนักกำรคลังดูแลเร่ืองน้ี ส ำนักกำรคลัง

18 กำรไล่นกบริเวณถนนหน้ำโรงเรียนเทศบำล 1 18.1  ฝำกกองวิชำกำรฯ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน กองวิชำกำรฯ
ทรำบว่ำอย่ำท้ิงเศษอำหำรบริเวณถนนท้ัง 2 ฝ่ัง  และมอบส ำนักกำรสำธำรณสุขฯ
ส ำนักกำรสำธำรณสุขฯลงพ้ืนท่ีไปประสำนกับพ่อค้ำแม่ค้ำ
ให้ปฏิบัติตำมด้วย




