
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในท่ีประชมุประจําเดือนพฤษภาคม  2562 

ครั้งที่ 5/2562 

วันที่ 10  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
1. การประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 6/2562  

- นัดหมายการประชุมประจําเดือน   
ครั้งที่ 6/2562  วันที่ 11 มิถุนายน  2562  
เวลา 09.00 น.   
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

2. การสรุปขอมูลการไดรับรางวัล
ของงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/ศูนยความรวมมือ 
ดานบรรเทาสาธารณภยัฯ และ
สํานักทะเบียนฯ 
 

- ใหดําเนินการจัดทําสรุปขอมูลรางวัลที่ไดรับ 
ของงานปองกันฯ /ศูนยความรวมมือฯ และ 
สํานักทะเบียนฯ  ใหเปนหมวดหมู  ชัดเจน 

 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
- ฝายทะเบียนและบัตร 
- งานปองกันฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 

 

3. การดําเนินการดูแลรักษา 
ความสะอาดคอสะพาน 
บริเวณโรงแรมไหมไทย 

- ใหดําเนินการดูแลความสะอาดคอสะพาน  
บริเวณโรงแรมไหมไทย  ใหเกิดความสวยงาม 
 
 

กองชาง 
 
 

4. การออกแบบสะพานขาม 
คูคลอง  ใหมีรูปแบบสอดคลองกัน
กับสะพานเขาบึงพลาญชัย 

- ฝากเปนนโยบายในการออกแบบเพ่ือปรับปรุง
สะพานขามคูคลองในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ทั้งหมด  ใหมีรูปแบบที่สอดคลองกันในเชิง
สัญลักษณ 
- การบรรจุโครงการฯ ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 

- กองชาง 
- กองวิชาการและแผนงาน 
 

5. การเตรียมความพรอม 
กอนเปดภาคเรียนของโรงเรียน 
ในสังกัดเทศบาล 

- มอบเปนนโยบาย  กอนเปดภาคเรียน   
ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  ตองมีการ 
เตรียมความพรอมในเรื่อง  สถานที่  บุคลากร  
ความสะอาด  
- ตองมีการกําหนดตารางการเตรียมความพรอม
ของแตละโรงเรียนใหชัดเจน 
 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

 

6. การติดตามในเรื่องการกอสราง
อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ 

ใหฝายที่เก่ียวของ  เตรียมความพรอมและ
ติดตามในเรื่องการกอสรางอาคารเรียน 
ของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
  - การเตรียมพรอมสถานที่กอสราง 
  - การติดตามการจัดสรรงบประมาณ 
  - การเซ็นสัญญากับผูรับจาง 
 

- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาล 
  วัดราษฎรอุทิศ 
- กองคลัง 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
7. การแกไขปญหาน้ําประปาเขาสู
ระบบเติมน้ําสระวายน้ําไมเพียงพอ 

- ใหดําเนินการตรวจสอบสาเหตแุละแกไขปญหา
น้ําประปาเขาสูระบบเติมน้ําสระวายน้ํา 
ไมเพียงพอ 

 

- กองชาง 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

 

8. การจัดใหมีมาตรการควบคุม
การใชไฟฟา  น้ําประปา  
ของโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 

-- ใหดําเนินการเพ่ือกําหนดมาตรการควบคุม 
ที่ชัดเจน  การใชไฟฟา/น้ําประปา  ของโรงเรียน
เทศบาลหนองหญามา  เชน  การกําหนด
ชวงเวลาการใช  ผูรับผิดชอบดูแล 
 

โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 
 

9. การเตรียมความพรอม 
รองรับโครงการปรับปรุงหองน้ํา 
ในบึงพลาญชัย บริเวณศูนยฟตเนส 

- ใหดําเนินการวางแผนเตรียมความพรอม  เพ่ือ
รองรับโครงการปรับปรุงหองน้ําในบึงพลาญชัย  
บริเวณศูนยฟตเนส  เชน การปรับปรุงภูมิทัศน   
การรื้อถอนตนไมใหญในพื้นที่กอสราง 
 

- สํานักการศึกษา 
- งานสวน 
  กองชาง 
- งานปองกันฯ 
   สํานักปลัดเทศบาล 

 
10. การแกไขรายละเอียดแบบ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอขยะ  

- ใหดําเนินการประสานงานเพื่อแกไข
รายละเอียดแบบของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บอขยะ  ใหมีกําแพงดานทิศเหนือ  ระยะทาง
ประมาณ 200 – 300 เมตร เพ่ือปองกัน 
การสไลดเขาไปในพ้ืนที่ขางเคียง  
 

กองชาง 
 
 

11. การวางแผนจัดลําดับ  
กอน – หลัง  ใหกับผูรับจาง 

- ใหดําเนินการประสานงานกับผูรับจาง   
เพ่ือชวยในการวางแผนจัดลําดับ กอน- หลัง 
พ้ืนที่การดําเนินการโครงการถนนรอบคลอง 
คูเมือง  เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองชาง 
 

12. การวางแผนเพ่ือลดปญหา
การจราจรติดขัด  บริเวณ 
วงเวียนใหม  โคงประปา 
 

- ใหดําเนินการวางแผนเพ่ือแกไขปญหา
การจราจรติดขัด  บริเวณวงเวียนใหม   
โคงประปา  และการประสานงานกับวิทยาลัย - 
การอาชีพรอยเอ็ด  ในกรณีมีรถเขาไปในบริเวณ
วิทยาลัย เพ่ือกลับรถ 
 

- กองชาง 
- งานรักษาความสงบฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 

13. นโยบายการสแกน QR code 
เพ่ือลดเอกสาร  ลดการใชกระดาษ 

- ใหกองวิชาการและแผนงาน  เปนหนวยงาน 
ในการใหความชวยเหลือ  เพ่ือใหสํานัก/กอง  
ในสังกัด  ดําเนินการตามนโยบายของจังหวัด   
ในการเปลี่ยนจากการใชเอกสาร  การใชกระดาษ  
มาเปนการสแกน QR code เพ่ือเขาถึงขอมูล
ตางๆ 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
-  ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- สถานธนานุบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
14. การถือปฏิบัติในการใช 
พระบรมฉายาลักษณ ในหลวง 
รัชกาลท่ี 10 
 

- ใหถือปฏิบัติในการนําพระบรมฉายาลักษณ  
ในหลวง รัชกาลที่ 10 ไปใชในกิจกรรมตางๆ  
ตองเปนพระบรมฉายาลักษณที่เปนภาพ
พระราชทานเทานั้น 

 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

15. การประชาสัมพันธ 
เพ่ือใหนักเรียนไดทราบ   
พระปฐมบรมราชโองการ   
รัชกาลท่ี 10 
 

- ใหดําเนินการถายทอด / ประชาสัมพันธ   
เพ่ือใหนักเรียนในสังกัดไดทราบถึง 
พระปฐมบรมราชโองการ  รัชกาลท่ี 10 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

16. การอานพระนามของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 ใหถูกตอง 

- ใหดําเนินการศึกษาในเรื่องของการอาน 
พระนามของในหลวงรัชกาลที่ 10 ใหถูกตอง  
เพ่ือการนําไปใชในโอกาสตางๆ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
 

17. การแกไขปญหานกพิราบ 
เขาไปอาศัยในบริเวณสระวายน้ํา 
และการเพ่ิมเติมสิ่งอํานวยความ
สะดวกผูมาใชบริการ 

- ใหดําเนินการเพื่อหาวิธีการแกไขปญหา
นกพิราบเขามาอาศัยในบริเวณสระวายน้ํา  
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค 
- ใหดําเนินการพิจารณาเพิ่มเติม 
สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ 
สระวายน้ํา  เชน  จุดแขวนเสื้อผา  การจัดหา 
ตูล็อกเกอร 
 

- กองชาง 
- กองสาธารณสุขฯ 
- สํานักการศึกษา 

 


