
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในท่ีประชมุประจําเดือนตุลาคม  2563 

ครั้งที่ 11/2563 

วันที ่11 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
1. การประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 12/2563  

นัดหมายการประชุมประจําเดือน   
ครั้งที่ 12/2563  วันท่ี 14 ธันวาคม  2563  
เวลา 09.00 น.   
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

2. การสรุปจํานวนผูติดตาม 
การประชุมประจําเดือนออนไลน 

ใหดําเนินการสรุปจํานวนผูท่ีติดตามการประชุม
ประจําเดือนออนไลน ของ กอง ฝาย งาน ตางๆ  
วามีจํานวนเทาไหร 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

3. การเตรียมความพรอม 
เพ่ือรองรับการเปดใหเยี่ยมชม 
หอโหวด101  
 

ใหดําเนินการวางแผน เตรียมความพรอม  
ในภารกิจ หนาที่ที่เก่ียวของ เพื่อรองรับ 
การเปดใหเยี่ยมชมหอโหวด 101  
  - การประชาสัมพันธ 
  - การเตรียมพรอมพื้นที่ 
  - การใหการตอนรับผูมาเยอืน 
  - การจัดการจราจร / การดูแลรักษาความสะอาด 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

4. การวางแผนเพ่ือดูแล 
ความเรียบรอยการจัดงานงิ้ว 
ประจําป 2563 

ใหดําเนินการเตรียมความพรอมการดูแล 
ความเรียบรอยการจัดงานงิ้ว ประจําป 2563 
  - การดูแลรักษาความสะอาด 
  - การอํานวยความสะดวก 
  - การดูแลตามมาตรการปองกันโรคโควิด - 19 
 
 

- กองสาธารณสุขฯ 
- งานปองกันฯ 
- งานรักษาความสงบฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 

5. การประชาสัมพันธ 
การเปดใหประมูลใหเชา 
หองคาตลาดหายโศรก 

ขอความรวมมือในการประชาสัมพันธ 
การเปดใหประมูลใหเชาหองคาตลาดหายโศรก 
เพ่ือใหผูสนใจไดรับทราบมากที่สุด 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

6. การจัดเตรียมพ้ืนที่จอดรถ 
สําหรับรองรับผูมาใชบริการ 
ที่หองคาตลาดหายโศรก 

ใหดําเนินการจัดเตรียมพื้นทีส่ําหรับจอดรถ 
กรณีท่ีเปนรถบัสนํานักทองเที่ยวมาใชบริการ 
ที่หองคาตลาดหายโศรก โดยกําหนดใหจอดท่ี
บริเวณตลาดสระทอง หรือบริเวณพ้ืนที่วางสระสิม 
 

งานรักษาความสงบฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

7. การเตรียมความพรอมในการ
สมโภชเมืองรอยเอ็ด ครบ 245 ป 

ใหดําเนินการเตรียมความพรอมในการสมโภช 
เมืองรอยเอ็ด ครบ 245 ป 
  - การประชาสัมพันธ / เผยแพร ทารํา 
  - การเขารวมกิจกรรม การรําสมโภช 
    เมืองรอยเอ็ด 245 ป 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
  สถานธนานุบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
8. การเรงรัดดําเนินการจัดทํา 
คําของบประมาณ ป 2565 

ใหดําเนินการสํารวจ / เรงรัด การดําเนินการจัดทํา 
คําของบประมาณ ป 2565 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 
15 ธันวาคม 2564 (หากโครงการใดที่จะขอ
งบประมาณฯ ยังไมมีในแผนฯ ใหดําเนินการ 
ขอเพิ่มแผนฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563) 
 

- กองวิชาการและแผนงาน 
- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
  สถานธนานุบาล 
 

9. การวางแผนพัฒนา ดูแล 
อาคารสถานที่ ใหมีความพรอม 
กอนเปดภาคเรียน 

ใหดําเนินการวางแผนพัฒนา การดูแลอาคาร สถานที่ 
ใหมีความพรอมกอนการเปดภาคเรียน   
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

10. การพัฒนาตอยอด  
โครงการ SBMLD 

ใหพิจารณาสนับสนุน พัฒนาตอยอด โครงการ SBMLD 
เพ่ือใหเกิดประโยชนการนักเรียน  
 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

11. การมอบหมายพื้นที่
รับผิดชอบใหกับนักเรียน 

ใหพิจารณาแนวคิดเพ่ือนํามาประยุกตใช  
ในการมอบหมายพื้นทีร่ับผิดชอบใหกับนักเรียน   
ใหเกิดความคดิสรางสรรค  การทํางานเปนทีม  
และมีความรับผดิชอบ 
 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

12. การนํานักเรียนที่ไปแสดง
ความสามารถ ในกิจกรรมตางๆ 
มาแสดงตัวในที่ประชุม 
 

ใหนํานักเรียนที่ไปรวมแสดงความสามารถ ในกิจกรรม
ตางๆ  มาแสดงตัวในท่ีประชุมประจําเดือนครั้งถัดไป 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 

13. การตรวจสอบสภาพ 
เครื่องสูบน้ําขนาดใหญ 

ใหดําเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ 
ที่ไดรับโอนมาจากกองสาธารณสุขฯ วาใชงานไดหรือไม  
  - หากใชงานได และมีความจําเปนตองใชงาน   
    ตองมีการดูแลรักษาใหมีความพรอมในการใชงาน 
  - หากใชงานได แตไมมีความจําเปนในการใชงานแลว  
    ใหพิจารณาทําเรื่องโอนใหกับหนวยงานอื่น 
  - หากใชงานไมได ใหแจงจําหนายตามระเบียบฯ ตอไป 
 

กองชาง 
กองคลัง 

14. การจัดระเบียบ ฟุตบาท 
ทางเทา 

ในการดําเนินการจัดระเบียบฟุตบาททางเทา   
ฝากใหปฏิบัตหินาที่ดวยความสุภาพ  สรางโอกาส 
ใหผูมีรายไดนอย แตตองรักษาความสะอาดและ 
อยูในระเบียบฯ ที่กําหนด 
 

งานรักษาความสงบฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

15. การคนหาผูยากจน  
ผูเดือดรอน ในพ้ืนที่  
เพ่ือใหความชวยเหลือ 
 

ใหดําเนินการคนหาผูดอยโอกาส  ผูยากจน  ผูเดือดรอน 
ในพ้ืนที่  เพ่ือใหความชวยเหลือ ดูแล คุณภาพชีวิต 

กองสวัสดิการสังคม 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
16. การดําเนินการเรือ่ง 
โครงการกฐินรอยเอ็ดรวมใจ 

ฝากใหดําเนินการ 
  - ตรวจสอบอุปกรณ /รูปแบบการจัดสถานที่   
    เพ่ือรองรับเจาภาพกฐิน ที่จะมีเพ่ิมเติมขึ้น 
    ในปตอไป 
  - การพิจารณาตั้งงบประมาณเพ่ือจัดโรงทาน 
    ใหมีความเหมาะสม เพียงพอ 
  - การประชาสัมพันธเพ่ือใหผูสนใจรวมเปนเจาภาพ 
    โรงทาน 
 

- กองชาง 
- สํานักการศึกษา 
- กองคลัง 

17. การประสานงานเรื่องการดูแล
รักษาความสะอาด ในงานประเพณี
ปใหม - กาชาด 

ใหดําเนินการประสานงานใหเกิดความชัดเจน 
ในเรื่องของผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาด 
ในงานประเพณีปใหม – กาชาด ประจําป 2564  
ซึ่งจัด ณ บริเวณ สนามบินเกา จังหวัดรอยเอ็ด 
 

กองสาธารณสุขฯ 

 


