
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในท่ีประชมุประจําเดือนมิถุนายน  2562 

ครั้งที่ 6/2562 

วันที่ 11  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
1. การประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 7/2562  

- นัดหมายการประชุมประจําเดือน   
ครั้งที่ 7/2562  วันที่ 11 กรกฎาคม  2562  
เวลา 09.00 น.   
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

2. การใชพ้ืนที่ของงานสวน
เพ่ิมเติม 
 

- ใหดําเนินการเพ่ือใชพ้ืนที่งานสวนเพ่ิมเติม 
ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  
เชน ใชเปนเรือนเพาะชํา 

 
 

กองชาง 
 

3. การจัดทําปายกํากับ 
และการดูแลรักษาตนมะขามปอม 
ในบึงพลาญชัย 

- ใหดําเนินการจัดทําปายชื่อ/ขอมูล กํากับ 
ตนมะขามปอม ในบึงพลาญชัย  ซึ่งเปนผลไม
ประจําสวนสมเด็จพระศรีนครินทรรอยเอ็ด  
เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ 
- การจัดทําคอกลอมตนไมและการดูแลรักษา 
 
 

กองชาง 
 
 

4. การรื้อผักตบชวา 
แกปญหาการระบายน้ํา 
ตามสี่แยกบายพาส 

- ใหดําเนินการจัดทําโครงการเชาเครื่องจักร 
เพ่ือทําการกําจัดผักตบชวา   
แกปญหาการระบายน้ําตามสี่แยกบายพาสตางๆ 
 
 

กองชาง 
 

5. การดูแล  ปรับปรุง 
บริเวณหนาโรงจัดการขยะ 
ของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- ใหดําเนินการปรับปรุง  ตกแตง  บริเวณพ้ืนที่
ดานหนาโรงจัดการขยะของเทศบาล   
ใหมีความสวยงาม  สะอาดตา 
 
 

กองชาง 

6. การรื้อวัชพืชบริเวณสระฮาง - ใหดําเนินการรื้อวัชพืชบริเวณสระฮาง  
เพ่ือใหเกิดความสะอาด  และเพ่ือใหน้ําใสสะอาด 
 

กองชาง 

7. การตอยอดใหนักเรียน 
เปนนักกีฬาวายน้ําและเปนตัวแทน
เขารวมการแขงขันในระดับตางๆ 

- ใหดําเนินการฝกทักษะการแขงขันใหกับ
นักเรียนที่เรียนวายน้ํา  เพื่อพัฒนาตอยอด 
เปนนักกีฬาวายน้ํา และเปนตัวแทนเขารวม
แขงขันในระดับตางๆ 
 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

8. การกําชับเพ่ือดูแลความสะอาด
สระวายน้ํา 

ใหดําเนินการกําชับ  ปลูกฝง นักเรียน   
- หามปสสาวะในสระ 
- ตองมีการลางตัวใหสะอาดกอนลงสระทุกครั้ง  
เพ่ือปองกันการอุดตันของระบบระบายน้ํา 
 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 



-2- 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
9. การเตรียมความพรอมโครงการ
เปดสอนวายน้ําในชวงปดภาคเรียน 

- ใหดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อจัดทําโครงการ
เปดสอนวายน้ําใหกับผูที่สนใจทั่วไป ในชวงปดภาค
เรียน 

 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

10. การจัดทําหองฝกทักษะชีวิต
ของนักเรียน 

-- ใหพิจารณาดําเนินการนํารอง 
จัดทําหองฝกทักษะชีวิตของนักเรียน 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

11. การเรงรัด  ติดตาม  
โครงการ CCTV ระยะที่ 2 

- ใหดําเนินการติดตาม  เรงรัด โครงการ CCTV 
ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของแอพพลิเคชั่น 
Smart 101 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
 

12. การเตรียมความพรอม 
การจัดทํางบประมาณ ประจําป 
2563  
 
 

- ใหดําเนินการเตรียมความพรอมการจัดทํา
งบประมาณ  ประจําป 2563  เชน  
ขอมูลประกอบการพิจารณา  การประมาณการ
รายรับ รายจาย  ใหใกลเคยีงคาความเปนจริง  
และมีความเหมาะสม  
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

13. การเรงรัดดําเนินการ 
การใชงบประมาณ 

- ใหตรวจสอบการใชงบประมาณที่รับผิดชอบ  
เพ่ือจะตัดยอดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
หากยังมีความประสงคจะใชงบประมาณ   
ตองบันทึกขออนุมัติในหลักการภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

14. การแจงความประสงคใหบุตร
เขาเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

- พนักงานเทศบาล  ผูประสงคใหบุตรเขาเรียน 
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
ปการศึกษา 2563 ใหแจงความประสงค 
ที่สํานักการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

15. แจงกําหนดปฏิทินงาน/
กิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอม 

กําหนดปฏิทินงาน/กิจกรรม 
- วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562  
กิจกรรมงานรอยเอ็ดเจ็ดยานอารต  ของ ททท. และ
กิจกรรมกําแพงดินถ่ินอีสาน  
ของกรมธนารักษ  
- วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันเขาพรรษา 
- วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วนัออกพรรษา 
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กฐิน 101 กอง 
- วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 งานสมมาน้ํา  
  คืนเพ็ง เส็งประทีป 
- วันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2562 งานงิ้ว 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
-  ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
- สถานธนานุบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
16. การดําเนินการตามแนวทาง 
การจัดการขยะในสํานักงาน
เทศบาล 
 

- ใหดําเนินการตามนโยบายแนวทาง 
การจัดการขยะของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  
เชน การงดใชโฟมบรรจุอาหารในหนวยงาน   
การคดัแยกขยะ  การงดใชถุงพลาสติก, แกวน้ํา
พลาสติกแบบใชครั้งเดียว โดยเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม  2562  
- ใหขยายผลการดําเนินการดังกลาวไปยัง
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

17. การเรงรัดดําเนินการ  เพ่ือให
เกิดความพรอม  การเปนเจาภาพ 
จัดการแขงขันวอลเลยบอล 
ชิงแชมปโลก ในป 2563 
 

- ใหดําเนินการเรงรัดเพ่ือใหเกิดความพรอม 
ในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันวอลเลยบอล 
ชิงแชมปโลก ในป 2563  ทัง้ในเรื่องการจัดซื้อ
ที่ดิน การทํารั้ว  การออกแบบ  และการกอสราง 

- กองชาง 
- กองคลัง 
- กองวิชาการและแผนงาน 
- สํานักการศึกษา 
- โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา 

 

18. การประสานงานเรื่องที่พัก 
ในจังหวัดใกลเคียง 

- ใหดําเนินการประสานงานเรื่องที่พักในพื้นที่
จังหวัดใกลเคียง จังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือรองรับผูที่เดินทางมารวม
การแขงขันมหกรรมการศึกษา 
 

- สํานักการศึกษา 
- กองสวัสดิการสังคม 

 


