
ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

1 ผลการประเมิน LPA ประจ าปี 2563 1.1  มอบหน.ศศิญาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมิน หน.ศศิญา  กิตติธรรม
ให้ประชาชนทราบ

2 โครงการจัดท าสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 2.1  มอบหน.ศศิญาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดท า หน.ศศิญา  กิตติธรรม
โครงการให้ประชาชนทราบ

3 กิจกรรมก าจัดวัชพืชบริเวณกุดยางสามัคคี 3.1  มอบรองประเสริฐก ากับดูแลการจัดกิจกรรมและ รองประเสริฐ  ออประเสริฐ
เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ประสานทุกส านัก/กองให้ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย ทุกส านัก/กอง
วันท่ี 5 ธ.ค.64 เวลา 10.00 น.

4 กิจกรรม "กา - สิน  แล่นเด้อ 2021" 4.1  ฝากส านักการช่างดูแลถนน/ไฟฟ้าสาธารณะและ ส านักการช่าง
วันท่ี 14 ก.พ. 63 ผิวจราจรให้สะอาดสวยงามและพร้อมในการจัดกิจกรรม

4.2  ฝากหน.ศศิญาประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชน หน.ศศิญา  กิตติธรรม
ช่วยกันรักษาความสะอาดและเป็นเจ้าบ้านท่ีดีต้อนรับ
ประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรมด้วย

5 ประชุมสภาทนายความ วันท่ี 10 ธ.ค. 63 5.1  มอบหน.ชาติชายเข้าร่วมประชุมแทนนายกฯ หน.ชาติชาย  ค าก้อน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

6 พลิกโฉมการบริการประชาชนของเทศบาล 6.1  มอบทุกส านัก/กอง/โรงเรียน พิจารณาพลิกโฉมการ ทุกส านัก/กอง
เมืองกาฬสินธ์ุ ท างานและการบริการงานในหน้าท่ีของตนเองเพ่ือต่อยอด โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

การท างานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทุกโรงเรียน

7 การล่องเรือชมวิวดูความสวยงาม ความสะอาด7.1  มอบฝ่ายป้องกันเตรียมการเร่ืองน้ี ฝ่ายป้องกันฯ 
และเตรียมก าจัดวัชพืชบริเวณล าน้ าปาว ส านักปลัดเทศบาล
โดยใช้เรือยนต์

8 เคร่ืองป้ัมน้ าหอศิลป์ 8.1  มอบผอ.ส่วนสุนิสาดูแลเร่ืองน้ี ผอ.ส่วนสุนิสา  บุญศิลป์

9 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของสถานธนานุบาล9.1  มอบสถานธนานุบาลท าบันทึกเสนอมาท่ีนายกฯ สถานธนานุบาล
และให้จัดซ้ือโดยใช้เงินรางวัล

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน  คร้ังท่ี 25/2563
วันอังคารท่ี  1  ธันวาคม  2563  เวลา  14.00  น.

ณ  ห้องประชุมมะหาด  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
  .............................
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10 งานปฏิบัติธรรม ประจ าปี 2564 10.1  มอบหน.ศศิญาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน หน.ศศิญา  กิตติธรรม
วันท่ี 3 - 4 ธ.ค. 63 ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลางมาร่วมกิจกรรม

10.2  มอบส านักการคลังขอรับบริจาคโรงทาน/น้ าปานะ ส านักการคลัง
10.3 มอบจ่าเอกภราดรจัดเจ้าหน้าท่ีรับบิณฑบาตร จ่าเอกภราดร เนตวงษ์

11 ติดตามผลการประเมิน ITA กับส านักงาน ปปช.11.1  มอบรองอภิวัฒน์ท าหนังสือทวงถามขอรับทราบผล รองอภิวัฒน์  ปะกิทัง
การพิจารณาอุทธรณ์

12 การจัดท าวิดีทัศน์พัฒนาเมืองกาฬสินธ์ุ 12.1  มอบหน.ศศิญาด าเนินการเร่ืองน้ี หน.ศศิญา  กิตติธรรม

13 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2563 13.1  ขอเชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม ทุกส านัก/กอง
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ วันท่ี 4 ธ.ค. 63 13.2  มอบส านักปลัดเทศบาลจัดเตรียมค ากล่าวให้นายกฯ ส านักปลัดเทศบาล
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

14 งานวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2563 14.1  ขอเชิญชวนทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม ทุกส านัก/กอง
ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ วันท่ี 5 ธ.ค. 63 14.2  มอบส านักการช่างจัดหาโต๊ะตักบาตรให้ประชาชน ส านักการช่าง

เพ่ิมเติม

15 กล้องวงจรปิดส านักงานป้องกันและศูนย์กู้ชีพ 15.1 มอบจ่าเอกภราดร/หน.กฤษณะติดตามเร่ืองน้ีให้นายกฯ หน.ส านักปลัดเทศบาล
และให้หน.ส านักปลัดเทศบาลติดตามด้วย จ่าเอกภราดร เนตวงษ์

หน.กฤษณะ  จีนซ่ือ

16 การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 16.1 มอบผอ.ทุกส านัก/กอง/โรงเรียนก าชับเจ้าหน้าท่ี ทุกส านัก/กอง
ในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

17 งานเค้าท์ดาว ประจ าปี 2564 17.1  มอบเลขาฯอดิศักด์ิ,ผอ.ส านักการช่างและผอ.ส านักเลขาฯอดิศักด์ิ อนันตริยะทรัพย์
การศึกษาลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ผอ.ส านักการช่าง
และรายงานผลให้นายกฯทราบด้วย ผอ.ส านักการศึกษา
17.2 มอบส านักการศึกษาพิจารณาติดต่อศิลปินมาร่วม ส านักการศึกษา
แสดงโดยใช้งบประมาณของส านักการศึกษา ประมาณ 
300,000 บาท

18 ค่าไฟฟ้าสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ 18.1  มอบส านักการช่างติดตามเร่ืองน้ี ส านักการช่าง

19 ศูนย์ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนและ 19.1  มอบส านักการศึกษาติดประกาศเร่ืองการปฏิบัติ ส านักการศึกษา
กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาบริเวณสนามกีฬา
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

20 อนุกรรมการตรวจสอบการจัดท าสาธารณูปโภค20.1  มอบผอ.ส านักการช่างประสานกับ สนง.ท่ีดินในการผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุวงศ์
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การจัดสรรท่ีดินโครงการบ้านทุ่งศรีเมือง ขับเคล่ือนโครงการน้ี
อุดมสุข 20.2  มอบรองรณยุทธเป็นผู้แทนนายกฯในการด าเนินโครงการน้ี รองรณยุทธ หอมหวล

21 การคัดเลือกสตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กร21.1  มอบกองสวัสดิการฯ พิจารณาเร่ืองน้ี กองสวัสดิการสังคมฯ
ดีเด่นเน่ืองในวันสตรีสากล ประจ าปี 2564 หากมีผลงานดีเด่นให้พิจารณาส่งเข้าประกวด

22 กิจกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นเปล่ียนร่าง 22.1  มอบสถานศึกษาพิจารณาจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็ก โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
วิถีใหม่ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกโรงเรียน

23 การลดอุบัติเหตุทางถนน 23.1  มอบจ่าเอกภราดรพิจารณาจัดท าป้ายรณรงค์ จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
และรายงานผลให้จังหวัดฯทราบภายในวันท่ี 5 ธ.ค.63

24 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมท าความดีด้วยหัวใจ24.1  มอบโรงเรียนเทศบาล 2 เข้าร่วมเดินรณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2
ลดภัยส่ิงแวดล้อมเน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมไทย ลดใช้ถุงพลาสติก

24.2  มอบจ่าเอกภราดรดูแลการจัดการจราจร จ่าเอกภราดร เนตวงษ์
24.3  มอบกองสวัสดิการฯจัดชุมชนและอาสาสมัครชุมชน กองสวัสดิการสังคม
ด้านส่ิงแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม

25 การขอรางวัลพระราชทานเสาเสมาทองค า 25.1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีสนใจส่งผลงานเข้าประกวด ทุกส านัก/กอง

26 ซักซ้อมข้ันตอนการจัดเก็บภาษีท่ีดินและ 26.1  ฝากส านักการคลังดูแลเร่ืองน้ี ส านักการคลัง
ส่ิงปลูกสร้าง ประจ าปี 2564

27 การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี27.1  มอบกองสวัสดิการฯพิจารณาส ารวจบุคคลท่ี กองสวัสดิการฯ
สมควรได้รับคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

28 กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม 28.1  มอบทุกส านัก/กองเข้าร่วมกิจกรรมตามตาราง ทุกส านัก/กอง
ท่ีได้รับมอบหมาย

29 ขอความร่วมมือให้ตกแต่งสถานท่ีในงานวัน 29.1  มอบรองอภิวัฒน์ก ากับดูแลเร่ืองน้ี รองอภิวัฒน์ ปะกิทัง
คล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลท่ี 9 29.2  มอบส านักการสาธารณสุขฯ จัดเจ้าหน้าท่ี ส านักการสาธารณสุขฯ
วันท่ี 5 ธ.ค.63 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ร่วมจัดนิทรรศการ

30 การสรรหาพนักงานขับรถ 6 ล้อ 30.1  มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลพิจารณาประสานผู้ท่ี หน.ส านักปลัดเทศบาล
ได้รับคัดเลือกมาปฏิบัติงาน

ท่ี เร่ือง การด าเนินการ ส านัก/กองหรือผู้ท่ีรับผิดชอบ

31 การคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น 31.1  มอบหน.ส านักปลัดเทศบาลก ากับดูแลเร่ืองน้ี หน.ส านักปลัดเทศบาล
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32 ประชุมพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษา 32.1 ฝากผอ.ส านักการศึกษาติดตามผลการประชุมเร่ืองน้ี ผอ.พงษ์พิมล  ค าลอย
และรายงานให้นายกทราบด้วย

33 ปฏิบัติการข่าวสาร IO  ตอบโต้กลุ่มโซเชียล 33.1  มอบหน.ศศิญาจัดหาวิทยากรหรือหาแนวทางในการ หน.ศศิญา  กิตติธรรม
ท่ีไม่หวังดี จัดต้ังกลุ่มเฝ้าระวังติดตามอยู่เสมอและส่งเร่ืองให้ส านัก/กอง

ท่ีเก่ียวข้องด าเนินการแก้ไขโดยด่วนพร้อมท้ังรายงาน
ให้นายกฯ ทราบด้วย






