
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในท่ีประชมุประจําเดือนมกราคม  2563 

ครั้งที่ 1/2563 

วันที่ 10 มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
1. การประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 2/2563  

- นัดหมายการประชุมประจําเดือน   
ครั้งที่ 2/2563  วันที่ 7 กุมภาพันธ  2563  
เวลา 09.00 น.   
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

2. กําหนดการนายกเทศมนตรี 
เดินทางไปตางประเทศ  

กําหนดการนายกเทศมนตรีเดินทางไป
ตางประเทศ 
- วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ 2563  
- วันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ 2563 
- วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2563 

 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
 

3. การจัดอบรมใหความรู 
เรื่องการทําสไลด PowerPoint  
แบบมืออาชีพดวย AI 
 

ดําเนินการจัดการอบรมใหความรูบุคลากร 
ในสังกัด เรื่อง การทําสไลด PowerPoint  
แบบมืออาชีพดวย AI เพ่ือการนํามาใชประโยชน 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
 
 

4. การเตรียมญัตติเพ่ือนําเขา
พิจารณา การประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 
2563 

ใหดําเนินการจัดเตรียมญัตติเพ่ือนําเขาเสนอ 
ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ   
สมัยแรก  ประจําป 2563 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
 

5. การติดตาม  วางแผน  
ในเรื่องการบริหารหนี้ของเทศบาล 

- ใหดําเนินการติดตาม  วางแผน  เพ่ือดําเนินการ
ในการบริหารหนี้ของเทศบาล  กรณีการขอกูเงิน
จากกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 
 
 

กองคลัง 
 

6. การรายงานผลการดําเนินการ
ตามนโยบายผูบริหาร  
การสอนวายน้ํา นักเรียนชั้น ป.4   
ตองวายน้ําเปน 100 % 

- ใหรายงานผลการดําเนินการใหความชวยเหลือ
นักเรียนชั้น ป.4 ที่ยังวายน้ําไมเปน เชน การสอน
เพ่ิมเติม เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายผูบริหาร  
และดําเนินการใหแลวเสร็จกอนปดภาคเรียน 
 

สํานักการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

 

7. การดูแลและมอบหมาย  
เพ่ือใหเกิดความเรียบรอย กรณ ี
มีการกอสรางสนามวอลเลยบอล
ชายหาด  และอาคารเรยีน  
ภายในพ้ืนที่ 

- ใหตรวจสอบ ดูแล/พิจารณามอบหมาย
บุคลากร เพ่ือดูแลใหเกิดความเรียบรอยภายใน
บริเวณโรงเรียน  กรณีมีการกอสราง 
สนามวอลเลยบอลชายหาดและอาคารเรียน  
และรายงานผลใหผูบริหารทราบเปนระยะ 

โรงเรียนเทศบาลหนองหญามาฯ 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
8. การทําเรื่องเพ่ือสงมอบ 
รถดูดโคลน 

ใหดําเนินการทําเรื่องตามระเบียบฯ เพ่ือสงมอบ 
รถดูดโคลนของฝายชางสุขาภิบาล กองชาง  
ใหกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 โดยใหมีผลวนัที ่16 มกราคม 2563 
 

- กองชาง 
- กองสาธารณสุขฯ 
- กองคลัง 

9. การประชาสัมพันธ  
กรณกีารขอขยายเขตไฟฟา 
ที่มีคาใชจายไมเกิน 75,000 
บาท 

ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไป
รับทราบ  กรณีการขอขยายเขตไฟฟา หากคาใชจาย 
ไมเกิน 75,000 บาท ไมตองจายรัฐบาลเปนผูสนับสนุน 
หากเกิน 75,000 บาท จึงตองจายสวนเกินดังกลาว 

 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
 

10. การสํารวจขอมูล 
เพ่ือใชในการขอรับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการไฟฟา
สาธารณะ 

ใหดําเนินการสํารวจขอมูลเพ่ือใชประกอบการขอรับ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการไฟฟาสาธารณะ   
โดยพิจารณาเปลี่ยนโคมไฟ หรือติดตัง้ไฟฟาแสงสวาง
เพ่ิมเติมใหม   
1. ถนนรอบบึงพลาญชัย (ถนนสุนทรเทพ) 
2. ถนนบริเวณคลองรอบเมือง (ถนนรอบเมือง)  
3. ถนนสายหลักที่กวาง แสงสวางไมเพียงพอ   
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จไมเกินวันที ่ 
24 มกราคม 2563  
 

กองชาง 

11. การประสานงาน 
เพ่ืออํานวยความสะดวก 
แกผูข้ึนชมหอโหวด ในชวง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

ใหดําเนินการประสานงาน  วางแผน  เพื่อจัดชวงเวลา 
ในการอํานวยความสะดวกใหแกผูขึ้นชมหอโหวด 
ในชวงการแขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ 2563 
 

กองชาง 
 

12. การวางแผนการใชสถานที่
เพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง 

ใหดําเนินการประสานงาน  และวางแผนการใชสถานที่
ใหเกิดความตอเนื่องสัมพันธกัน  กรณีการใชพ้ืนที่
บริเวณลานหนาบึงพลาญชัย โครงการรณรงค 
เรื่องภัยแลง หลังจากการจัดงานวันเด็กในชวงเชา  
วันที่ 11  มกราคม 2563 
 

- กองชาง 
- งานรักษาความสงบฯ 
- งานปองกันฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 

13. การประชาสัมพันธ 
เรื่องการใหเชา จอโฆษณา LED 
ขนาดใหญ บริเวณหอโหวด 

ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหผูสนใจรับทราบ 
เรื่อง การใหเชาจอโฆษณา LED ขนาด 8 x 12 เมตร  
บริเวณหอโหวด (ติดทางดานธนาคารออมสิน  
หันหนาไปทางทิศตะวันออก)  
ราคาขั้นต่ําที ่70,000 บาท/เดือน 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
14. การดําเนินการแผนรองรับ 
เหตุเด็กพลัดตกน้ํา บริเวณ 
บึงพลาญชัย ในชวงการจัดงาน 
วันเด็ก 

ใหดําเนินการเพ่ือใหมีแผนรองรับ  กรณีเหตุ 
เด็กพลัดตกน้ํา บริเวณบึงพลาญชัย  
ในชวงการจัดงานวันเด็ก 
- การทําปายประชาสัมพันธ/การทําตาขายก้ัน  
  กันตก 
- การเฝาระวัง 
 

- กองชาง 
- งานรักษาความสงบฯ 
- งานปองกันฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 

 

15. การวิเคราะหผลกระทบ 
เรื่อง รายรับ รายได การใชจายเงิน 
กรณีมีการเลื่อนกําหนดการเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตาม พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหม  
 

ใหวิเคราะหผลกระทบเรื่อง รายรับ รายได   
การใชจายเงนิ  กรณีมีการเลื่อนกําหนดการเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสรางฉบับใหม เพื่อเสนอผูบริหารทราบ 

กองคลัง 

16. การประสานขอมูลการคํานวณ
พ้ืนที่ใชสอย  เพื่อใชในการยื่นชําระ
ภาษี 

ใหประสานขอมูลการคํานวณพื้นที่ใชสอย กรณี 
การขออนุญาตกอสราง  เพ่ือนําไปใชในการยื่นชําระ
ภาษี  ใหเกิดความเชื่อมโยงสอดคลองกัน  
 

- กองชาง 
- กองคลัง 

 


