
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในท่ีประชมุประจําเดือนธันวาคม  2561 

ครั้งที่ 12/2561 

วันที่ 11  ธันวาคม  2561  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
1. การประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 
2/2562 

- นัดหมายการประชุมประจําเดือน   
ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 14 มกราคม  2562 
เวลา 09.00 น.   
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 11 กมุภาพันธ  2562 
เวลา 09.00 น.   
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

2. การพัฒนาการนําเสนอภาพ
กิจกรรมบนจอ LED ใหเกิด
ประโยชนครบทุกมิติ 
 

- ใหพิจารณาพัฒนาการนําเสนอการถายทอด
ภาพกิจกรรมบนจอ LED ใหเกิดประโยชน 
ครบทุกมิติ  เชน การเพ่ิมจํานวนกลอง   
การอบรมเพ่ือเพ่ิมเทคนิคการตัดตอ/มุมกลอง   

 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

3. การเรงรัดกรณีคดีปลอมเช็ค - ใหเรงรัดดําเนินการกรณีการปลอมเช็ค 
ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  เพ่ือใหไดขอยุติ 
 
 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

4. การศกึษา/สรุป ขอมูล
ผลกระทบจากการบังคับใช พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินใหม 

- ใหดําเนินการศึกษา/ เปรียบเทียบ ขอมูลเดิม  
ที่มี  กับการบังคบัใชของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินใหม  
วามีผลกระทบมากนอยเพียงใด และรายงาน
ผูบริหารทราบ  เพ่ือใชเปนขอมูลเสนอ 
สวนราชการที่เก่ียวของตอไป 
 
 

กองคลัง 
 

5. การใหความสําคัญ 
การสรางโอกาสใหนักเรียน 

- ใหพิจารณาดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
โอกาสใหกับนักเรียนในการพัฒนาตนเอง   
มีความรับผิดชอบและการทํางานเปนหมูคณะ  
 
 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

6. การตรวจสอบ/นําเขา โครงการ 
ในการเพ่ิมเติมแผนฯ ครั้งท่ี 2  
ใหครบถวน 

- ใหดําเนินการตรวจสอบโครงการและ
ประสานงานเพื่อนําเขาแผนฯ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 
ใหครบถวน 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
สถานธนานุบาล 

7. การสรุปขอมูลคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนทดแทน
แรงงาน 

- ใหดําเนินการสรุปคาใชจายที่เทศบาลตองจาย
เพ่ิมเติม  จากการถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
กองทุนทดแทนแรงงาน  และรายงานผูบริหาร
เพ่ือทราบ 

สํานักปลัดเทศบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
8. การจัดระบบเพ่ือดูแลเฝาระวัง 
บริเวณหองน้ํา บึงพลาญชัย 

-- ใหพิจารณาเพ่ือจัดระบบการเฝาระวังเพ่ิมความ
ปลอดภัยใหแกผูใชบริการในบึงพลาญชัย  ในชวง
เวลาเชามืด  บริเวณหองน้ําบึงพลาญชัย 

 

งานรักษาความสงบฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

9. การวางแผนเตรียมการยาย
สถานธนานุบาล 

- ใหดําเนินการวางแผน  ประสานงานระยะเวลา
การกอสรางสถานธนานุบาลแหงใหมที่คาดวา 
จะแลวเสร็จ  เพ่ือเตรียมการในการยาย เชน  
การขนยาย  การเปดใหบริการ 
 

สถานธนานุบาล 

10. การวางแผนเตรียมการเขาใช
อาคารสถานธนานุบาลเดิม 

- ใหดําเนินการวางแผน  เตรียมการ  ในการ 
เขาใชอาคารสถานธนานุบาลแหงเดิม เชน  
การปรับปรุงสถานที ่ การขนยาย 
 

งานรักษาความสงบฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

11. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การดําเนินงาน   
โครงการบานเทิดไทฯ   
ชุมชนวัดเหนือ 

- ใหดําเนินการรวบรวมขอมูล  เอกสารตางๆ 
ของการดําเนินการโครงการบานเทิดไทฯ ชุมชน
วัดเหนือ ใหครบถวน  เพ่ือใชประกอบในการ 
สงเรื่องเขาประกวดรางวัลธรรมาภิบาล 
 

กองสวัสดิการสังคม 

12. การติดตาม  เรงรัด  
การดําเนินการ  เรื่อง พื้นที่บริเวณ 
มุมถนนเนื่องประดิษฐ 

- ใหดําเนินการติดตาม  เรงรัด  กรณีพ้ืนที่ 
มุมถนนเนื่องประดิษฐ  ที่ยังติดคางเรื่องเอกสาร
สิทธิที่ดินและการยื่นฟอง  เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจน 
 

งานนิติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 

13. การติดตาม  เรงรัด และ
รายงานผล  การรื้ออาคารขาง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 

- ใหดําเนินการ  เรงรัด  ติดตาม  และรายงานผล
ใหกับผูบริหารทราบเปนระยะ  กรณีการแจงให
รื้อถอนอาคารทีต่อเติมโดยไมไดรับอนุญาต  
อาคารขางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด 
 

- กองชาง 
- งานนิติการ 
  กองวิชาการและแผนงาน 

14. แจงกําหนดการในชวงเดือน 
ธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ 
2562 

กําหนดการในชวงระหวางเดือนธันวาคม 2561 
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 
  - วันท่ี 12 – 14 ธันวาคม 2561  
    นายกฯ ไปราชการที่ หาดใหญ 
    รวมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดรอยเอ็ด 
  - วันท่ี 25 ธันวาคม  2561 นายกฯ เขาพบ 
    องคมนตรีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก 
    เพ่ือประสานงานเกี่ยวกับเรื่องโครงการ 
    ยายเรือนจํา 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

          สถานธนานุบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
   - วันที่ 17 ธันวาคม  2561 ปลัดกระทรวง 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
    ตรวจราชการท่ีจังหวัดรอยเอ็ด   
    ดูงานท่ีโรงกําจัดขยะ 

  - วันที่ 19 – 22  ธันวาคม  2561  
    คณะผูบริหาร รวมกับทางจังหวัดรอยเอ็ด  
    เดินทางไปประเทศจีน ตามคาํเชิญของ 
    เมืองฝางเฉิงกาง 

  - วันที่ 24 ธันวาคม  2561 เลขาธิการ 
   สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เดินทางมาที่  
   จังหวัดรอยเอ็ด  เพ่ือตรวจเยี่ยมศนูยพัฒนา 
   เด็กเล็ก 
 - วันท่ี 25 – 27 ธันวาคม  2561 คณะจาก 
   มหาวิทยาลัยพละศึกษาของเมืองหนานหนิง  
   ศึกษาดูงานเรื่องนักเรียนกีฬา ของเทศบาลเมือง  
   รอยเอ็ด 
 - วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 6 มกราคม  
   2562 งานปใหม 
 - วันท่ี 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี 2 มกราคม  
    2562 นายกฯ ปฏิบัติธรรมที่อําเภอปกธงชัย 
 - วันท่ี 5 – 10 มกราคม 2562 นายกฯ  
   เดินทางไปตางประเทศ 
 - วันท่ี 12 มกราคม  2562 วันเด็กแหงชาติ 
 - วันท่ี 14 มกราคม 2562 ประชุมประจําเดือน 
 - วันท่ี 16 มกราคม 2562 วันคร ู
 - วันท่ี 19 – 23 มกราคม 2562  
   นายกฯ เดินทางไปตางประเทศ 
 - วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 วันตรุษจีน 
 - วันท่ี 8 – 10 กุมภาพันธ 2562  
   นายกฯ เดินทางไปตางจังหวัด 
 - วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 ประชุมประจําเดือน 
 

 

15. การเตรียมความพรอม  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร 

 - ใหดําเนินการเตรียมความพรอมในสวนที่เก่ียวของ
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในชวงที่
รัฐบาลกําหนด  เชนขอมูลหนวยเลือกตั้ง  
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
 

สํานักทะเบียนทองถิ่น 
สํานักปลัดเทศบาล 

 


