
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในท่ีประชมุประจําเดือนพฤศจิกายน 2564 

ครั้งที่ 6 / 2564 

วันที่  9  พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 

1. การประชุมประจําเดือน นัดหมายการประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.   
(การประชุมออนไลน) 
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

2. ขอความรวมมือ 
ใหความสําคัญกับการประชุม
ประจําเดือน 

ขอความรวมมือไดใหความสําคัญกับการประชุม
ประจําเดือน  เนื่องจากผูบริหารจะไดมอบนโยบาย
ประจําเดือน  และเห็นผลการดําเนินการอยางชัดเจน 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการประชุม 

- ใหดําเนินการจัดหา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ  ซึ่งมี
ความจําเปนในการใชเพ่ิมประสิทธิภาพของการประชุม 
- ใหสรรหาบุคลากร  ตามที่เพ่ิมกรอบอัตรากําลังไวเพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่งานเทคโนฯ ใหครบถวน 
 

กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 

4. การวางแผนเพ่ือกูเงิน 
กองทุน กสท. 

ใหดําเนินการวางแผนเตรียมการ  ในการกูเงิน 
กองทุน กสท. เพ่ือมาชําระหนี้ธนาคารออมสิน 
 

กองคลัง 

5. นโยบายการดําเนินการ
เก่ียวกับกับการกูเงิน 
สถาบันการเงิน 
ของพนักงานเทศบาล 

นโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับกับการกูเงิน 
สถาบันการเงินของพนักงานเทศบาล  
- ตองมีเงินเดือนเหลอืไมนอยกวา 15 % 
- ขอหนังสือรับรองรายการเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน  
  ประกอบการพิจารณา โดย ฝายการเงิน กองคลัง  
  เปนผูดูแลควบคุมการรับรอง 
- เริ่มถือปฏิบัติ 1 มกราคม 2565 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

6. การพัฒนาเทคนิคในการ
นําเสนอ การประชุม
ประจําเดือน 

ฝากใหชวยกันพัฒนาการนําเสนอ การประชุม
ประจําเดือน  โดยใหมีความชัดเจน รวดเร็ว  และ
กระชับเวลาในการรายงาน 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
 

7. การตรวจสอบ 
ความเรียบรอยของ 
เครื่องใชไฟฟา กอนเลิกงาน  
อาคารสํานักงาน 
ปองกันการเกิดเหตอัุคคีภัย 

ใหตรวจสอบอุปกรณ  เครื่องใชไฟฟา ใหเรียบรอย 
กอนการเลิกงาน เพื่อปองกันการเกิดเหตุอัคคีภัย 
ของอาคารสํานักงาน 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 

8. การเตรียมความพรอม 
การประชุมใหญสามัญประจําป 
ศูนยความรวมมือดานบรรเทา
สาธารณภัยฯ 

ใหดําเนินการเตรียมความพรอมการจัดการประชุมใหญ
สามัญประจําปของศูนยความรวมมือฯ  
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
- การเชิญหนวยงานที่เก่ียวของรวมการประชุม 
- การเชิญเทศบาลตําบลนิเวศน (หนวยงานท่ีขอเขารวม 
  เปนเครือขายใหม) 
- การเตรียมความพรอมตอนรับคณะศึกษาดูงาน 
  จากเทศบาลนครอุดรธานี (ศึกษาดูงานการจัดตั้ง 
  ศูนยความรวมมือฯ) 
 

งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สํานักปลัดเทศบาล 

9. การทํางานเชิงรุก  
เพ่ือปองกันการเกิดปญหา 
ในระยะยาว 

ฝากงานรักษาความสงบฯ ใหดําเนินการเชิงรุก  เขาถึง
พ้ืนที่โดยเร็ว  เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจกับประชาชนหรือ
ผูที่ฝาฝน ใหแกไข  หรือหยุดดําเนินการ  เพ่ือปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว 
 

งานรักษาความสงบฯ 
สํานักปลัดเทศบาล 

10. การดําเนินการเพ่ือให
ระบบกลอง CCTV ทํางานได 
100% 

ใหดําเนินการตรวจสอบ และบํารุงรักษา  เพ่ือใหระบบ 
ของกลอง CCTV ทํางานได 100% เพ่ิมความนาเชื่อถือ
ใหกับผูรับบริการ 
- การสนับสนุนกรณีมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณท่ีเก่ียวของ   
  หรือการซอมบํารุง ใหเกิดความรวดเร็ว 
- การประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนดาวนโหลด  
  แอพพลิเคชั่น SMART 101 ระบบใหมเพ่ือใชงาน 
 

- งานรักษาความสงบฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 
- ฝายพัสดุฯ กองคลัง 
- ทุกสํานัก /กอง/ ฝาย/ งาน 
  โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
  สถานธนานุบาล 
 

11. กําหนดการลากิจ 
ของนายกเทศมนตรี 

แจงกําหนดการลากิจของนายกเทศมนตรี 
วันที่ 10 – 15 พฤศจิกายน 2564 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
 

12. การใหความสําคัญเรื่อง
มาตรการการปองกัน 
การแพรระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา 2019 

ขอความรวมมือไดใหความสําคัญในเรื่องมาตรการ 
การปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  
- เปนแบบอยางในการปฏิบัติตน  เชน  
  กรณีการสวมแมส  การลางมือ   
- การฉีดวัคซีนปองกัน 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 
 

13. การวางแผนเตรียมการ
รองรับนักทองเที่ยวที่จะเขามา
ในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ขอใหวางแผนเตรียมการเพื่อรองรับนักทองเที่ยว  
ภายหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรค 
ไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย 
- การประชาสัมพันธสถานที่จอดรถนักทองเที่ยว 
- การอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยว 

- งานรักษาความสงบฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 
- สํานักการศึกษา 
- กองชาง 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 

14. การดูแลความสะอาด
เรียบรอยของบานเมือง 

ฝากการทํางานเพ่ือดูแลความสะอาด เรียบรอยของ
บานเมือง 
- การดูแลฟุตบาททางเทา บํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีดี 
  มีความปลอดภยั 
- งานทาสี ตีเสน ใหเกิดความชัดเจน 
- ปายชื่อถนน  ปรับปรุง ซอมแซม ใหอานไดชัดเจน  
  สะอาด 
- ดูแลไมใหมีไมเลื้อยท่ีสายไฟฟา 
- รักษาความสะอาดเกาะกลางถนน ไมใหมีเศษดิน  
  เศษหิน 
 

- กองชาง 
- กองสาธารณสุขฯ 

15. การดําเนินการเม่ือ
ผูบริหารไดสั่งการดวยวาจา 

การปฏิบัติ  ในกรณีที่ผูบริหารไดสั่งการดวยวาจา 
ใหผูที่ไดรับเรื่อง (ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย  
หัวหนางาน พนักงานเทศบาล)  
- ดําเนินการ /ประสานผูเก่ียวของ  เพ่ือดําเนินการ   
  ใหคําสั่งนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์  และใหมีการรายงานผล    
  การดําเนินการใหผูบริหารทราบ 
- หากเกิดปญหา อุปสรรค  ใหรายงานหรือขอรับ 
  ความชวยเหลือ เพ่ือรวมกันแกไขปญหา 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

16. การเตรียมความพรอม 
ในการจัดการแขงขัน
วอลเลยบอลชายหาด 
ชิงแชมปโลก ในป 2566 

ใหวางแผน  เตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันวอลเลยบอลชายหาดชิงแชมปโลก  
ซึ่งจะจัดข้ึน ในชวงเดือนธันวาคม  2566  
ณ บริเวณลานสาเกตนคร 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 

17. การเตรียมความพรอม 
ในการจัดกิจกรรมสงเสริม 
การทองเที่ยวโดยใชหอโหวด
เปนเชิงสัญลักษณและการ
ฉลองงานปใหม 

ใหวางแผน  เตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเท่ียวโดยใชหอโหวดเปนเชิงสัญลักษณ
การเฉลิมฉลองการครบรอบในการอัญเชิญ 
พระพุทธมิ่งเมืองมงคลและพระบรมสารีริกธาตุ 
ขึ้นประดิษฐานบนชั้นหอโหวด   และเฉลิมฉลอง 
งานปใหม  ในระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2564 
ถึง วันที่ 1 มกราคม 2565 
  
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 

18. การประชาสัมพันธ 
รณรงคการทองเที่ยวหอโหวด 

ฝากใหชวยกันประชาสัมพันธ รณรงคการทองเที่ยว 
หอโหวด 
- การใหขอมูลการเปดใหบริการ 
- การสนับสนุนซื้อกรอบปายทะเบียนรถยนต  
  ซึ่งออกแบบเปนโลโกหอโหวด 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 

 


