
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในที่ประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน  2560 

ครั้งที่ 11/2560 

วันที่ 6  พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
1. การประชุมประจาํเดือน 
ครั้งท่ี 11/2560 

- นัดหมายการประชุมประจาํเดือน   
ครั้งที่ 11/2560  วันที่ 14 ธันวาคม  2560 
เวลา 09.00 น.   
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรยีนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

2. การเตรียมความพรอม 
การกอสรางหอสูงชมเมือง 
รูปทรงโหวด 
 

- ใหดําเนินการเตรียมขอมูลเพ่ือการประชุมหารือ
วางแผนแนวทางการกอสราง การกันพื้นที่  
การเตรียมพื้นท่ีกอสราง การดูแลพ้ืนท่ี 

กองชาง 

3. การเตรียมการออกแบบตกแตง 
หอสูงชมเมือง 

- ใหเตรียมการออกแบบพื้นที่เพื่อการใชประโยชน
ในแตละชั้นของหอสูงชมเมือง และพื้นที่โดยรอบ 
ใหมีความสอดคลองกันกับภูมิทัศนของ 
สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร 
- การเตรียมนําเรื่องเขาแผนพฒันาเทศบาล  
เพื่อเตรียมการดานงบประมาณในการดําเนินการ 
 

- กองชาง 
- กองวิชาการ 
- กองคลัง 

 

4. การใหความชวยเหลือในงาน
พระราชทานเพลิงศพ  
พระราชธรรมานุวัตร  

- ใหดําเนินการเพื่อใหความชวยเหลือกับทาง 
วัดเหนือ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ  
พระราชธรรมานุวัตร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2560 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- กองชาง 
- กองสาธารณสุขฯ 
 

5. การดําเนนิการเร่ืองน้ําพุดนตรี - ใหดําเนินการรายงานผลการแกไขปรับปรุง 
น้ําพุดนตรี  ตอคณะกรรมการจังหวัดทราบ  
เพื่อใหไดขอสรุปเรื่องการเบิกจาย คาซอมบํารุง 
- การบริหารจัดการเรื่องเวลาในการเปด ปด  
น้ําพุดนตร ี
 

- กองชาง 
- กองคลัง 
- กองวิชาการ 

6. การเตรียมหองทํางานใหกับ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนางานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- ใหดําเนินการเพื่อจัดเตรียมหองทํางานและ
เครื่องใชสํานักงาน  ใหกับผูเช่ียวชาญพิเศษ 
ดานการกาํหนดยุทธศาสตรและแนวทาง 
การพัฒนางานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ซึ่งจะเร่ิม
ปฏิบัติหนาท่ีในวันที่ 1 ธันวาคม  2560 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

7. การวางแผนการเดินทาง 
เพื่อรวมการแขงขันกีฬา  
“นครภูเก็ตเกมส” 

- ใหเตรียมการวางแผนการเดินทางเพื่อเขารวม 
การแขงขันกีฬา “นครภูเก็ตเกมส” ในระหวางวันท่ี 
1 – 10 ธันวาคม 2560 
 

สํานักการศึกษา 
 

8. การประสานงานในการ 
เขารวมงานเลี้ยงสังสรรค  
กีฬาเทศบาลสัมพันธ 
 

- ใหประสานและดาํเนินการในการเขารวม 
งานเลี้ยงสังสรรค  กีฬาเทศบาลสัมพันธ 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
9. การเตรียมความพรอม 
กอนการปฏิบัติงาน 

- ใหมีการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน 
โดยมีการตรวจเช็ค  ทดสอบ  เพื่อยืนยัน 
ความพรอม  ในการปฏิบัติงานในแตละเรื่อง 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

         สถานธนานุบาล 

10. การวางแผนกอนการลงมือ
กอสราง  เพ่ือปองกันไมใหเกิดความ
เดือดรอนแกประชาชน 

- ใหประสานเพื่อทําความเขาใจกับผูรับจาง   
เพื่อวางแผนจัดการ/ควบคมุ กอนลงมือกอสราง
โครงการตางๆ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ 
และเกิดความเดือดรอนกับประชาชน 
 

กองชาง 

11. การศึกษาขอมูล  แนวทาง 
ในการจัดทําปายประชาสัมพนัธ  
แบบมี QR CODE 

- ใหดําเนินการศึกษาขอมูลและแนวทางของ 
การจัดทําปายประชาสัมพันธแบบมี QR CODE  
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับสมารทโฟนได 
 

- กองวิชาการฯ 
- กองคลัง 

 

12 การติดตามเรื่องการกอสราง
ปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาล 

-ใ-- ใหติดตาม  เรงรัด  ในเรื่องการกอสราง
ปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาล   
ซึ่งมีความลาชามาก 

- กองชาง 
- กองคลัง 

 
13. การประสานงานเพ่ือเรียนเชิญ
ผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด และ 
รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
เย่ียมชมศูนยบริการรวมแบเบ็ดเสร็จ 

--- ใหประสานงานเพื่อเรียนเชญิผูวาราชการ
จังหวัดรอยเอ็ด  และรองผูวาราชการจังหวัด
รอยเอ็ด เย่ียมชมศูนยบรกิารรวมแบบเบ็ดเสรจ็ 
และศูนยความรวมมือดานบรรเทาสาธารณภัยฯ 

ศูนยบริการรวมแบบเบ็ดเสรจ็ 

14. การจัดทําสรุปขั้นตอน 
การดาํเนินการเก่ียวกับเรื่อง 
การจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบฯ ใหม 

--- ใหดําเนินการจัดทําสรุปขั้นตอน 
การดําเนินการ  เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
ตามระเบียบฯ ใหม  และแจงเวียนสํานัก กอง 
ทราบ 

กองคลัง 

15. การเตรียมการในการใช
งบประมาณเงินจัดสรรของโรงเรียน 
 

--- ใหดําเนินการเตรียมการเพื่อพิจารณาการใช
งบประมาณเงินจัดสรร ที่แตละโรงเรยีน 
จะไดรับ  พรอมทั้งแจงเรื่องเพื่อใหกองชาง
ออกแบบ  ประมาณการ 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- กองชาง 

 
16. การสํารวจ  ตรวจสอบ  
สุนัขจรจัดในโรงเรียน 

--- ใหดําเนินการสํารวจ  ตรวจสอบ  สนุัขจรจัด 
ในโรงเรียน หากมีใหแจงกองสาธารณสุขฯ  
ดําเนินการ  เพื่อเปนการปองกันในเรื่องของ 
โรคพิษสุนัขบา 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 

17. การออกแบบ  ประมาณการ
การกอสรางโรงพักสุนัขจรจัด 

--- ใหดําเนินการออกแบบ  ประมาณการ และ
ตรวจสอบพื้นที่ในการกอสรางโรงพักสุนัขจรจัด 

- กองชาง 
- กองสาธารณสุขฯ 

18. การดําเนินการคัดกรอง 
เพื่อไมใหเกิดการระบาดติดเชือ้ 
ในโรงเรยีน 

--- ใหดําเนินการคัดกรองเด็กนักเรยีน 
เพื่อปองกันไมใหเกิดการระบาดติดเชื้อใน
โรงเรียน  อยางจริงจัง 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 

19. การจัดกิจกรรมรณรงค 
ลางถนน 

- ใหพิจารณาดาํเนินการโครงการลางถนน 
ในบริเวณแตละชุมชน  ซึ่งมีฝุน  เศษดิน มาก  
เพื่อการดแูลประชาชนในพื้นที่ 

กองสาธารณสุขฯ 



-3- 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
20. การติดตามในเรื่องโครงการ
บานเทิดไทองคราชัน 

- ใหติดตาม  เรงรัด  ในเรื่องโครงการบานเทิดไท
องคราชัน  เพื่อใหสามารถดําเนินการไดทัน
ภายในเดือนธันวาคม 2560 
 

- กองสวัสดกิารสังคม 
- กองชาง 
- กองคลัง 

21. การเฝาระวังเรื่องรถขนดิน - ใหดําเนินการเฝาระวัง  กวดขัน ในเรื่องของการ
ขนดิน  ถมดิน  เพื่อปองกันปญหาฝุนดนิคลุง 
เลอะ ในพื้นผิวจราจร 
 

- งานรักษาความสงบฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 
- กองสาธารณสุขฯ 

22. การเตรียมความพรอม และ
ดูแลความเรียบรอย  ในชวงงานงิ้ว 
และงานปใหมประจําป 

- ใหดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อการจัดการ
ในเรื่องความสะอาด  การจัดระเบียบ  การใช
พื้นท่ี และการประสานงานกบัสวนราชการอ่ืน 
ท่ีเก่ียวของ 
 

- กองสาธารณสุขฯ 
- งานรักษาความสงบฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 

23. การเขมงวดในการ 
จอดรถซอนคัน  บริเวณสามแยก
ถนนราษฎรอุทิศ 

- ใหดําเนินการกวดขันการจอดรถซอนคนั  
บริเวณสามแยกถนนราษฎรอุทิศ  เพ่ือปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 
 

งานรกัษาความสงบฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


