
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด  ในท่ีประชมุประจําเดือนธันวาคม  2564 

ครั้งที่ 7 / 2564 

วันที่  13  ธันวาคม  2564  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 

1. การประชุมประจําเดือน นัดหมายการประชุมประจําเดือน ครั้งที่ 1/2565  
วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.   
(การประชุมออนไลน) 
ประชุมผูบริหาร เวลา 13.30 น. 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

2. ขอความรวมมือ 
ใหความสําคัญกับการประชุม
ประจําเดือน 

ขอความรวมมือไดใหความสําคัญกับการประชุม
ประจําเดือน  มีการเตรียมความพรอมในการนําเสนอ
เพ่ือความกระชับไดเนื้อหาสาระ และเปนประโยชน 
แกผูรวมประชุม 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

3. แจงกําหนดการ
นายกเทศมนตรีและ 
คณะผูบริหาร 
เดินทางไปราชการ 

- นายกเทศมนตรี เดินทางไปราชการ เก่ียวกับเรื่อง
รายไดและการพัฒนาทองถิ่น วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 
2564 
- นายกเทศมนตรีและคณะผูบริหาร เดินทางไปราชการ 
เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการแขงขันวอลเลยบอล
ชายหาด ที่ภูเก็ต  วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2564 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

สถานธนานุบาล 

4. การเตรียมความพรอม 
การประชุมสภาเทศบาล   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  
ประจําป 2564 
 

ใหดําเนินการเตรียมความพรอมในการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําป 2564 
- ญัตติที่ตองนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
สถานธนานุบาล 

5. การเตรียมความพรอมและ
บริหารจัดการเรื่องแผนงาน
งบประมาณ 

ใหมีการวางแผนบริหารจัดการเรื่องแผนงานงบประมาณ 
โดยเฉพาะ ไตรมาสที่ 3 และ 4 ตองรีบประมาณการ
รายรับและรายจาย 
 

กองคลัง 

6. การติดตามและดําเนินการ
เก่ียวกับการใชงานโปรแกรม 
CU TaxGO 
 

ใหประสานงานและติดตาม เรื่องการใชงานโปรแกรม 
CU TaxGO และการจัดอบรมใหความรู 

กองคลัง 
 

7. การถายภาพมุมสูง (โดรน) 
เพ่ือใชขอมูลประกอบการ
นําเสนอของผูบริหาร 

ใหดําเนินการถายภาพมุมสูง (โดรน) บริเวณคลองคูเมือง
ชวงถนนมีโชคชัยไปถึงถนนผดุงพานิช  และจากถนน
ผดุงพานิชไปถึงถนนเนื่องประดิษฐ  เพ่ือใชเปนขอมูลให
ผูบริหารใชในการนําเสนอกับกรมศิลปากร 
 

กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 

 
 

8. การนํารถรางมาใชประโยชน
ในการสงเสริมการทองเที่ยว 

ใหดําเนินการนํารถรางวัฒนธรรม ที่ไดปรับปรุงไวแลว 
นํามาใชประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว  เปน
สีสันใหกับนักทองเที่ยว 
- การบริหารจัดการเวลาในการใหบริการ 
- การใหบริการแกนักทองเที่ยว ฟร ี

สํานักการศึกษา 
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เรื่อง รายละเอียด การมอบหมาย 

9. การรักษามาตรฐานในการ
ดูแลความสะอาด 

ฝากใหรักษามาตรฐานในการดูแลรักษาความสะอาดของ
บานเมือง  โดยเฉพาะขอบคนัหิน ฟุตบาททางเทา 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

10. การพิจารณาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนลานสาเกตนคร 
เปนลานเมือง  
ลานอเนกประสงค ในวันหยุด 

ฝากใหพิจารณาการปรับเปลี่ยนลานสาเกตนคร  
เปนลานเมือง ลานอเนกประสงค เพ่ือใหเปนลานกวาง
ในการทํากิจกรรมของนักทองเที่ยว  ในชวงวันหยุด 
- การปดถนนไมใหรถเขา / จอด 
- การจัดการจราจรรองรับ เพื่อไมใหเกิดปญหา 
 

- กองชาง 

- งานรักษาความสงบฯ 
  สํานักปลัดเทศบาล 

11. การนํามัสคอตมาใชในการ
เพ่ิมสีสันของหอโหวด 101 

ใหดําเนินการนํามัสคอตที่มี มาใชในการเพิ่มสีสัน 
สงเสริมการทองเท่ียวใหกับหอโหวด 101 
 

สํานักการศึกษา 
 

12. การใหความสําคัญกับ
อาคารสถานที่ของโรงเรียน 
ในสังกัด 

เนนย้ําการใหความสําคัญกับสถานที่  การดูแล ปรับปรุง 
พัฒนา  เพ่ือใหเกิดความเรียบรอย สวยงาม  ปลอดภัย
แกนักเรียน และหมั่นดูแล  ตรวจสอบ  ถนอมการใช
อุปกรณ เครื่องไม เครื่องมือ ใหเกิดประโยชน 
 

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 
 

13. การขอความรวมมือและ
สรางความเขาใจกับ
ผูประกอบการ หาบเร แผงลอย
ประชาชน เก่ียวกับมาตรการ
การจัดการขยะอินทรีย 
 

ใหดําเนินการสรางความเขาใจ  ขอความรวมมือ  
กับผูประกอบการ รานคา หาบเร แผงลอย  ประชาชน 
เก่ียวกับมาตรการการจัดการขยะอินทรีย ซึ่งจะเริ่ม
ดําเนินการประมาณเดือนกุมภาพันธ 2565 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

 

14. การโหลด Application 
Smart 101 เพ่ือใชงาน 

ฝากใหพนักงานทุกคน โหลด Application Smart 
101 เพ่ือใชงาน ในการแจงเหตุ แจงขาว รองเรียน  
รองทุกข  ชวยกันในการดูแลบานเมือง  
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 
สถานธนานุบาล 

15. การวางแผนเพ่ือบริการ
นักทองเที่ยวใหไดรับความ
สะดวก กรณีทีน่ักทองเที่ยว 
มีแนวโนนจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น 

ใหตรวจสอบมาตรการและวางแผนจัดการเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว  ซึ่งมีแนวโนมจํานวนที่
เพ่ิมมากขึ้น 
- การบริหารจัดการเรื่องที่จอดรถ 
- การดูแลความสะอาดพื้นที่โดยรอบหอโหวด 
- การดูแลความปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
 

ทุกสํานัก /กอง / ฝาย / งาน 

16. การประสานงานเพ่ือขอใช
พ้ืนที่วางจัดสวนหยอม 
ปรับปรุงภูมิทัศนเมือง 

ใหดําเนินการประสานงานเจาของสถานที ่พื้นที่วางเปลา
(ของเอกชน) บริเวณถนนคชพลายุกต เพื่อขอใชพ้ืนที่
วางจัดสวนหยอม ปรับปรุงภูมิทัศนเมืองใหสวยงาม 
 

กองชาง 

17. การเตรียมความพรอม 
เพ่ือแกไขปญหาการกอสราง
ถนน 

ใหเตรียมความพรอม  เรื่องแบบ  เรื่องพ้ืนที่  การขอ
บริจาคที่ดิน  เพ่ือไมใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินการ
การกอสรางถนนวงแหวนทิศเหนือมาถึงถนนรอบเมือง 
 

กองชาง 

 


