
นโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  ในที่ประชุมประจ าเดือนธันวาคม 2560 
ครั้งที่ 12/2560 

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น ๓) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 

เร่ือง รายละเอียด การมอบหมาย 
๑. นัดประชุมประจ ำเดือน ครั้งที่ 
1/2561 

- นัดหมำยกำรประชุมประจ ำเดือน ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 11 มกรำคม 2561 เวลำ 09.00 น.              
ประชุมผู้บริหำร เวลำ 13.30 น.               

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

2. กำรดูแลพ้ืนที ่ควำมเรียบร้อย           
พิธีเปิดงำนวันข้ำวหอมมะลิโลก 

- ให้ด ำเนินกำรดูแลพ้ืนที่ ควำมสะอำด ควำมเรียบร้อย 
บริเวณหน้ำบึงพลำญชัย ในงำนวันข้ำวหอมมะลิโลก 
ช่วงระหว่ำงวันที่ 15 – 17 ธนัวำคม 2560 

- กองช่ำง 
- กองสำธำรณสุขฯ 
- กองวิชำกำรฯ 

3. กำรบริหำรจัดกำร กำรเข้ำร่วมงำน
กีฬำเทศบำลสัมพันธ์ 

- ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง บริหำรจัดกำรให้เกิดควำมเรียบร้อย 
ในกำรเข้ำร่วมงำนกีฬำเทศบำลสัมพันธ์ วันที่ 18 – 22 
ธันวำคม 2560 ณ อ ำเภอโพนทอง 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

4. กำรมอบปฏิทินปีใหม่ - ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรน ำปฏิทินมอบให้กับ
ประชำชน ในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งจัดให้มีกำรตักบำตร              
ที่บริเวณหน้ำบึงพลำญชัย 

กองวิชำกำรและแผนงำน 

5. กำรวำงแผนเพ่ือจัดระเบียบ                 
กำรตั้งเต็นท์งำนปีใหม่  

- ให้ด ำเนินกำรเพื่อวำงแผนจัดระเบียบกำรตั้งเต็นท์         
งำนปีใหม่ โดยให้เว้นช่อง เพื่อกำรติดต่อ และเข้ำใช้
บริกำร ส ำนักทะเบียนท้องถิ่นและจุดให้บริกำร                 
ช ำระค่ำไฟฟ้ำ 

งำนรักษำควำมสงบฯ 
ส ำนักปลัดฯ 

6. ก ำหนดกำรจัดงำนสวัสดีใหม่  - ก ำหนดกำรจัดงำนสวัสดีปีใหม่ เพื่อขอพรจำกผู้บริหำร 
วันที่ 3 มกรำคม 2561 เวลำ 10.00 น.                   
ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

7. กำรวำงแผนกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 

- ให้เตรียมกำรวำงแผนเพ่ือด ำเนินกำร กำรจัดงำน                 
วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

8. กำรนัดหมำยเพ่ือเข้ำพบ                   
ขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

- ให้ด ำเนินกำรประสำน นัดหมำยเพ่ือก ำหนด                    
กำรเข้ำพบขอพรผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด,                              
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร 
ส ำนักปลัดฯ 

9. กำรเตรียมควำมพร้อม กำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุ 

- ให้ด ำเนินกำรกำรเตรียมควำมพร้อมสถำนที่ในกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุ ในวันที่ 11 มกรำคม 
2561 ณ บริเวณหน้ำบึงพลำญชัย 

- กองสำธำรณสุขฯ 
- กองช่ำง 

10. กำรเข้ำร่วมกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชน ในวันที่                 
11 มกรำคม 2561  

- เชิญชวนให้พนักงำนเทศบำลเข้ำร่วมในกำรรับฟัง   
ควำมคิดเห็นของประชำชน โครงกำรปรับปรุงพ้ืนที่
บ้ำนพักข้ำรำชกำรต ำรวจ เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ในวันที่ 11 มกรำคม 2561 เวลำ 17.00 น.                      
ณ เวทีกลำงแจ้งลำนสำเกตนคร 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 
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เร่ือง รายละเอียด การมอบหมาย 
11. กำรให้ควำมส ำคัญ เรื่องกำร
พัฒนำพื้นที่คูเมืองทำงด้ำนทิศเหนือ 

- ให้ทุกส ำนัก กอง ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพัฒนำ
พ้ืนที่คูเมืองทำงด้ำนทิศเหนือ บริเวณชุมชนหลังวัดเหนือ 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

12. กำรพัฒนำสวนเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณคูเมืองทิศตะวันตก 

- ให้ด ำเนินกำรในกำรพัฒนำปรับปรุง                    
สวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณคูเมืองทิศตะวันตก            
เพ่ือให้เป็นสวนที่สวยงำม เช่น กำรเพ่ิมเติมน้ ำพุ                
และไฟประดับ  

กองช่ำง 

13. กำรวำงแผนกำรรื้อพระเมรุมำศ
จ ำลอง  

- ให้ด ำเนินกำร ประสำนและวำงแผนในกำรรื้อ                   
พระเมรุมำศจ ำลอง เพ่ือให้เกิดควำมเรียบร้อย 

กองช่ำง 

14. กำรออกแบบสร้ำงบ้ำนพักสุนัข - ให้ด ำเนินกำรออกแบบกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักสุนัข           
ขนำด 4X8 เมตร ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจำคให้สร้ำง             
เพ่ือให้ถูกต้องตำมหลักสัตวแพทย์และประโยชน์ในที่ดิน 

กองช่ำง 

15. กำรวำงแผนเพ่ือขอควำม
ช่วยเหลือ สนับสนุน 

- ให้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนและแจ้งล่วงหน้ำ กรณี
หน่วยงำนในสังกัด มีควำมประสงค์ ขอรับกำรช่วยเหลือ 
สนับสนุน จำกกองช่ำง กองสำธำรณสุขฯ เพื่อให้เกิด
ควำมเรียบร้อย รวดเร็ว 

ทุกส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำย/งำน 

โรงเรียนในสังกัดเทศบำล 
สถำนธนำนุบำล 

 


