
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ในที่ประชุมประจ าเดือนมกราคม 2561 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น ๓) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

เร่ือง รายละเอียด การมอบหมาย 
๑. นัดประชุมประจ ำเดือน               
ครั้งที่ 2/2561 

- นัดหมำยกำรประชุมประจ ำเดือน ครั้งที่ 2/2561 
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 09.00 น.              
ประชุมผู้บริหำร เวลำ 13.30 น.               

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

2. กำรเข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือน - ขอให้ให้ควำมส ำคัญของกำรเข้ำร่วมประชุม
ประจ ำเดือน 
- หำกติดรำชกำรหรือภำรกิจส ำคัญไม่สำมำรถ             
เข้ำร่วมประชุมได้ ให้แจ้งที่ปลัดเทศบำล                    
และสรุปรำยงำนนำยกเทศมนตรีต่อไป 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

3. กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ช่องทำง 
กำรติดต่อของประชำชน 

- ให้ด ำเนินกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ประชำชน 
พนักงำนเทศบำลได้รับทรำบและใช้งำนแอพพลิเคชั่น 
เพ่ือใช้เป็นช่องทำงในกำรติดต่อ กำรส่งข้อมูลข่ำวสำร 
กำรร้องเรียน ร้องทุกข์ และเกิดประโยชน์กับประชำชน 

กองวิชำกำรและแผนงำน 

4. กำรยื่นช ำระภำษรีำยได้ - ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของสรรพำกรในเรื่องของ 
กำรยื่นช ำระภำษีรำยได้ประจ ำปี 2560  

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

5. กำรวำงแผนและส ำรวจ            
อัตรำก ำลังพนักงำนครูเทศบำล  

- ให้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลพนักงำนครูเทศบำล           
ทั้งอัตรำก ำลังที่ขำด กำรรับโอน กำรครบอำยุ                
เกษียณรำชกำร เพื่อวำงแผนเตรียมกำรรองรับ               
ให้เกิดควำมพร้อมในเรื่องอัตรำก ำลัง 

- ส ำนักกำรศึกษำ 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 

6. กำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ
นักเรียนกีฬำ  

- ให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ
นักเรียนกีฬำ เช่น กำรจัดบอร์ดนิทรรศกำร ประวัติหรือ
ผลงำนของนักกีฬำที่มีชื่อเสียงต่ำง ๆ  

- โรงเรียนเทศบำล          
  หนองหญ้ำม้ำ 

7. กำรท ำงำนเชิงรุกในเรื่อง                
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

- ให้ด ำเนินกำรท ำงำนเชิงรุกในเรื่องกำรป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำ เพ่ือมิให้เกิดกำรแพร่ระบำดในชุมชนและ              
ในส่วนของที่สำธำรณะ เช่น ตลำด โรงเรียน วัด 
โรงพยำบำล 

กองสำธำรณสุขฯ 

8. กำรติดตำมประสำนงำนโครงกำร
ถนนผังเมือง 

- ให้ติดตำมควำมคืบหน้ำ วำงแผนประสำนงำนโครงกำร
ถนนผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงกำรที่ต่อเนื่อง  
ของเทศบำล 

กองช่ำง 

9. กำรออกแบบเพ่ือบริหำรจัดกำร    
ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในเรื่อง     
กำรปรับปรุงวัดบูรพำภิรำม 

- ให้ด ำเนินกำรดูแลเรื่องกำรออกแบบ ปรับปรุง         
วัดบูรพำภิรำม เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ เกิดควำม
สวยงำมและเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงวัดและ
โรงเรียน 

กองช่ำง 

10. กำรตรวจสอบเพื่อป้องกัน      
กำรกระท ำผิดในเรื่องกำรต่อเติม
อำคำร  

- ให้ด ำเนินกำรหมั่นตรวจสอบจัดระบบและท ำควำม
เข้ำใจกับประชำชนในเขตพ้ืนที่ เพื่อป้องกัน                   
กำรกระท ำผิดในเรื่องกำรต่อเติมอำคำร 

กองช่ำง 
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เร่ือง รายละเอียด การมอบหมาย 
11. กำรจัดสรรเวลำ ช่ำงคุมงำน        
โครงกำรก่อสร้ำงหอสูงชมเมือง              
และโรงก ำจัดขยะ 

- ให้พิจำรณำในเรื่องกำรจัดสรรเวลำ เพ่ือให้ช่ำงคุมงำน
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ควบคุม ตรวจสอบ กำรก่อสร้ำง
โครงกำรก่อสร้ำงหอสูงชมเมืองรูปทรงโหวดและ
โครงกำรก่อสร้ำงโรงก ำจัดขยะ 

กองช่ำง 

12. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำนของงำนป้องกันฯ 

- ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้มี           
ควำมพร้อมในกำรใช้งำนอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดควำม
เชื่อมั่น ของประชำชน  

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัดเทศบำล 

13. กำรหำมำตรกำรแก้ไขปัญหำ          
กำรติดป้ำยประกำศในบริเวณห้ำมติด  

- ให้ด ำเนินกำรหำมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ              
กรณีมีผู้ติดป้ำยประกำศในบริเวณท่ีห้ำมติด 

- งำนรักษำควำมสงบฯ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล 
- กองสำธำรณสุขฯ 

14. กำรหำแนวทำงเพ่ือด ำเนินกำรลด
จ ำนวนตู้โทรศัพท์สำธำรณะ            
ที่ไม่ใช้งำนแล้ว 

- ให้ด ำเนินกำรหำแนวทำงเพ่ือด ำเนินกำรลดจ ำนวน 
ของตู้โทรศัพท์สำธำรณะที่อยู่ในเขตเทศบำลซึ่งช ำรุด 
หรือไม่ใช้งำนแล้ว เพื่อให้เกิดควำมสะอำด เรียบร้อย 

- งำนรักษำควำมสงบฯ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล 
- กองช่ำง 
- กองคลัง 
- กองสำธำรณสุขฯ 

15. กำรตรวจสอบควำมเรียบร้อย
เหมำะสมด้ำนสถำนที่บริเวณ 
งำนรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน 

- ให้พิจำรณำด ำเนินกำรด้ำนสถำนที่บริเวณจัดงำน          
รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนในวันที่ 11 มกรำคม 
2561 ให้เกิดควำมเหมำะสม สะดวก แก่ผู้มำร่วมรับฟัง
และผู้น ำเสนอ 

กองช่ำง 

16. ก ำหนดกำรของนำยกฯ - ก ำหนดกำรของนำยกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
   - วันที่ 12 – 19 มกรำคม 2561 เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ (เกำหลี) 
   - วันที่ 8 – 16 กุมภำพันธ์ 2561 เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ (อินเดีย) 
   - วันที่ 22 – 28 กุมภำพันธ์ 2561 เดินทำงไป
ต่ำงประเทศ (ญี่ปุ่น) 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

17. กำรเตรยีมควำมพร้อมเพ่ือรองรับ
รถดับเพลิงบันไดสูง 

- ให้ด ำเนินกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำร
รองรับรถดับเพลิงบันไดสูง 40 เมตร เช่น กำรเตรียม
อำคำรจอดรถ 

- งำนป้องกันฯ 
  ส ำนักปลัดเทศบำล 
- กองคลัง 

18. กำรเพ่ิมเตมิโครงกำร / กิจกรรม
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4 ปี 

- ให้ตรวจสอบและด ำเนินกำรเพ่ิมเติม โครงกำร/
กิจกรรมที่ยังไม่ครบถ้วนในแผนพัฒนำท้องถิ่น 4             
ปีซึ่งจะมีกำรจัดท ำประชำคมแผนในวันที่ 26 เมษำยน 
2561 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

19. กำรวำงแผนเตรียมกำรเพ่ือเข้ำ
ร่วมโครงกำรอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว 

- ให้ด ำเนินกำรวำงแผน เตรียมกำรเพ่ือร่วมกำรแสดง           
ในโครงกำรอุ่นไอรักคลำยควำมหนำว วันที่                   
27 กุมภำพันธ์ 2561 

ส ำนักกำรศึกษำ 

 


