
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในท่ีประชมุประจําเดือนมกราคม  2564 

ครั้งที่ 1/2564 

วันที ่13 มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ  (ชั้น 3) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
1. การประชุมประจําเดือน 
ครั้งที่ 2/2564  

- นัดหมายการประชุมประจําเดือน   
ครั้งที่ 2/2564  ขอใหปลัดเทศบาลเปนผูกําหนด 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
2. การตรวจสอบและดําเนินการ
เอกสารซึ่งจะตองใหผูบริหาร 
ลงนาม 

ใหดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการเสนอ
เอกสารซึ่งผูบริหารจะตองลงนามใหแลวเสร็จ   
ในกรณซีึ่งผูบริหารจะครบวาระการดํารงตําแหนง 
(วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564) 

 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

3. แนวทางการจัดกิจกรรม/
โครงการ  ในหวงเดือนกุมภาพันธ 
และเดอืนมีนาคม 2564  
 

แนวทางการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ 
 ในชวงเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม 2564 
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดและคณะผูบริหาร   
ไดเห็นชอบในหลักการใหดําเนินการแลว เชน 
กิจกรรมวันแหงความรัก (การจดทะเบียนของ 
คูสมรส บนชั้น 35 อาคารหอโหวด 101  
งานประเพณีบุญผะเหวด วันที่ 6 – 7 มีนาคม 
2564 ) ใหดําเนินการตอไป  ยกเวนจะมีเหตุ 
อันจําเปน 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
 

4. การเปนแบบอยางและรณรงค
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ 
โรคโควิด - 19 

ขอความรวมมือในการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  
การใหคําแนะนําที่ถูกตอง และชวยรณรงค 
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 
เชน การสวมหนากากอนามัยที่ถูกตอง, การกักตัว 
 
 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

5. การเตรียมความพรอม 
การจัดทําคําของบประมาณ  
ป 2565 

ใหดําเนินการจัดเตรียมขอมูลที่เก่ียวของ   
เพ่ือจัดทําคําของบประมาณ ป 2565  
- ทุกสํานัก กอง ตองใหความรวมมือดานขอมูล 
  ที่เก่ียวของ 
- ตองเรงรัด ติดตาม ขอมูล และจัดทําคําขอ 
  ใหทันตามหวงเวลาที่กําหนด 
 
 

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

6. การเพ่ิมการรายงาน 
การดําเนินการของอาคารหอโหวด 

ใหเพ่ิมการรายงานการดําเนินการ/กิจกรรม  
ของอาคารหอโหวด 101 ในการนําเสนอ 
การประชุมประจําเดือนในครั้งตอไป 
 

สํานักการศึกษา 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
7. การบริหารจัดการ รถรับ - สง 
คณะสงฆ สามเณร แมช ี

ใหดําเนินการบริหารจัดการเพื่อมิใหเกิดปญหา  กรณี 
รถ รับ – สง คณะสงฆ สามเณร แมชี จากวัดตางๆ  
เพ่ือมาเยี่ยมชมอาคารหอโหวด 
- การออกคําสั่งการใชรถและกําหนดตารางเวลา 
  ที่ชัดเจน 
- การมีบทลงโทษ กรณทีี่ไมปฏิบัติตามคําสั่ง 
  

สํานักการศึกษา 
 

8. การขับเคลื่อนโครงการ
การศกึษานอกระบบ 

ใหดําเนินการขับเคลื่อนโครงการท่ีเก่ียวกับการศึกษา
นอกระบบตอไป  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

สํานักการศึกษา 
 

9. แนวทางการดําเนินการ 
เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันระหวาง 
วัด ชุมชน โรงเรียน 
 

ฝากแนวทางของผูบริหาร  ในเรื่อง การดําเนินการ
เพ่ือใหเกิดความรวมมือกัน  ความรับผิดชอบ   
ระหวาง วัด ชุมชน โรงเรียน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

10. การชวยดูแลความสะอาด 
ของวัดและศึกษาขอมูลเก่ียวกับวัด 

ใหดําเนินการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการมอบหมายนักเรียน 
ในการชวยดูแลเรื่องความสะอาดของวัดบูรพาภิราม  
และใหนักเรียนไดศึกษาขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับวัด  
เพ่ือใหสามารถใหขอมูลแกนักทองเที่ยวหรือประชาชน 
ที่แวะเยี่ยมชมได 
 

โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม 

11. การเพ่ิมเติมการรายงานของ
ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาล 

- ใหพิจารณาเพ่ิมเติมการรายงานการดําเนินการ/ 
   กิจกรรม ของศนูยบริการสาธารณสุขเทศบาล 2  
   และ 3 
- ฝากใหพิจารณาเตรียมแผนงาน โครงการ  เพ่ือรองรับ 
  การเปดใหบริการของศูนยผูสูงอายุ 
 

กองสาธารณสุขฯ 

12. การดําเนินการใหเกิดความ
ชัดเจน การทาสี ตีเสน งานจราจร 

ใหดําเนินการ ทาสี ตีเสน ที่จอดรถ ชองจราจร 
 ใหเกิดความชัดเจน รองรับนักทองเท่ียว และประชาชน
จากตางจังหวัด  ปองกันปญหาการกระทําผิดวินัยจราจร 
 

กองชาง 

13. การเตรียมความพรอม 
การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน 
และสมาชิกสภา 

ใหดําเนินการเตรียมความพรอม การเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภา ในเรื่องตางๆ เชน  
หนวยเลือกตั้ง  คณะกรรมการ สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 
 

ทุกสํานัก กอง ฝาย งาน 

14. การประชาสัมพันธรณรงค
เพ่ือปองกันการเกิดอัคคีภัย 
กรณีการติดตั้งอุปกรณไฟฟา 
วัตตสูงเพ่ิมเติม 

ใหดําเนินการรณรงค  ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความ
เขาใจการปองกันการเกิดอัคคีภัย  กรณีการติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาที่มีวัตตสูงเพ่ิมเติม ในชวงฤดูหนาว เชน 
เครื่องทําความรอน พัดลมรอน  

งานปองกันฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 
15. การติดตามขอมูลมาตรการ
การผอนปรนภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง 

ใหดําเนินการติดตาม / เตรียมการรองรับ   
มาตรการการผอนปรน เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
- ผลกระทบที่เกิดข้ึน 
- แนวทางการแกไข 
  

กองคลัง 
 
 

16. การเตรียมความพรอม 
เพ่ือดําเนินการ การควบคุม 
วินัยจราจร 100 % 

ใหประชาสัมพันธบุคลากรในสังกัด / นักเรียน  
เพ่ือใหทราบและเตรียมความพรอม  ในการถือปฏิบัติ
ตามมาตรการการควบคุมวินัยจราจร 100 %  
ซึ่งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จะเปนองคกรนํารอง 
ของจังหวัดรอยเอ็ด 
 

- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
  สถานธนานุบาล 

17. การตรวจสอบความพรอม / 
ความเพียงพอ ของกลอง CCTV  

ใหดําเนินการตรวจสอบความพรอมกลอง CCTV 
ของเทศบาล และกลองของ สถานีตํารวจภูธรเมือง
รอยเอ็ด  เพ่ือดําเนินการตามมาตรการการควบคุม 
วินัยจราจร 100 % พรอมใหสํารวจขอมูลในจุดที่ 
ยังไมมีกลองติดตั้ง บริเวณรอยตะเข็บเขตเทศบาล  
 

งานรักษาความสงบฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

18. การเตรียมความพรอม 
รองรับการจัดนิทรรศการของ
สถาบันพระปกเกลา และพิธีเปด
หอโหวด 

ใหดําเนินการเตรียมความพรอม  การจัดนิทรรศการ 
ของสถาบันพระปกเกลา  ในชวงระหวางเดือน 
มีนาคม – มิถุนายน 2564 บริเวณชั้น 33  
อาคารหอโหวด / พิธีเปดอาคารหอโหวด 101  
อยางเปนทางการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 

- ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน 
  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

  สถานธนานุบาล 

19. การตรวจสอบ 
กรณีสัญญาณอินเตอรเน็ตของ
สํานักงาน  ความเร็วชาลง 

ฝากเปนขอสังเกต / ตรวจสอบ  กรณีสัญญาณ
อินเตอรเน็ตในสํานักงานเทศบาล มีความเร็วลดลง
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผูใหบริการ 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

 


