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คณะผู้บริหาร

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

โครงการนวกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อทางสายตา 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับ 9 หน่วยงาน

คณะผู้บริหาร พนักงานและชุมชน จัดพิธีท�าบุญตักบาตร
ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รับโล่เกียรติคุณ

โรงเรียน

สมุนไพร ใกล้ตัว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

จัดอบรมติดตาม 
และประเมินผลโครงการ

เทศมนตรี
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ส�านักปลัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กองช่าง
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รางวัล
แห่งความประทับใจ

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สาระน่ารู้

กองการศึกษา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กองวิชาการ

2นายยกคุยกับชุมชน
	 ร้อยเอ็ดสัมพันธ์ฉบับนี้	 	 ถือได้ว่าเป็นฉบับส่งท้ายของปีงบประมาณ	2555	 	 ตลอด
ปีงบประมาณที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเราได้ให้บริการพี่น้องประชาชนทุกท่าน	 	 มี
หลายกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ	 	 สถานศึกษาตลอดจนภาคเอกชน	 	 จึงท�าให้
กิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดขึ้นส�าเร็จลุล่วง
	 ขณะเดยีวกนัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ได้รบัรางวลัหลายด้านด้วยกนั		เริม่ทีโ่ล่เกยีรตคิณุและ
เกียรติบัตรจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	 	 ซึ่งเป็น	 อปท.	ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการ
บริหารจัดการมูลฝอย	5	ใน	6		สมรรถนะได้รับโล	่	ระดับ	5	ดาว		ประจ�าปี		2555		และ		สภา
วิศวกรได้พิจารณาโครงการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 	 ประเภทเทศบาล
เมือง		ประกวดในโครงการชุมชนร่วมใจ		สร้างความปลอดภัยทางถนน		ครั้งที่		7		ประจ�าปี		2554		
ถือไดว่้าเป็นเครือ่งหมายการนัตกีารท�างาน		พร้อมทัง้เป็นก�าลงัใจที่ส�าคัญยิง่ตอ่ผู้ปฏิบตัิงานตลอด
จนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี
	 ทางด้านการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 	 ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่		กระทรวงมหาดไทย		ให้เป็นเจ้าภาพในการจดัโครงการค่ายพฒันาการจดัการ
ศกึษาท้องถิน่		เพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเซยีนถงึสองครัง้ด้วยกนั		พร้อมกนันัน้ยงัเป็นเจ้าภาพ
จดักจิกรรมพฒันาเดก็และเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ประจ�า
ปี	2555		อีกด้วย
	 ในทุกๆความส�าเร็จที่เราได้รับมานั้น		เราก็หวังว่าจะเป็นที่พึงพอใจกับพี่น้องประชาชนใน
เขตเทศบาลทุกท่าน		และเราพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพื่อจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา	

( นายบรรจง โฆษิตจิรนนัท์ )
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดสารบญั



นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

นายนุชากร มาศฉมาดล
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

นายวัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ดร.สาธิต กฤตลักษณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายคมกฤช จุรีมาศ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายพีรพงศ์ จุรีมาศ
เลขานุการนายกเทศมนตร ี
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13. นายวิวัฒน์ ธนะแพสย์
	 สมาชิกสภาเทศบาล
14. นายนพคุณ เขตคาม 
	 รองประธานสภาเทศบาล
15. น.ส.ฐิติพร เชี่ยวพัทธยากร
	 สมาชิกสภาเทศบาล
16. นายวรสิทธิ์ เสรีรัตน์ 
	 สมาชิกสภาเทศบาล
17. นายประสิทธิ์ ธนานันต์
	 สมาชิกสภาเทศบาล
18. นายพิเชฐ สุขเพสน ์
 สมาชิกสภาเทศบาล

1. นายพนม ชาชิโย 
	 สมาชิกสภาเทศบาล
2. นายกฤตกร อุทัยรัตนกิจ
	 สมาชิกสภาเทศบาล
3. นายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร
	 สมาชิกสภาเทศบาล
4. นายอ�านวย อายุวัฒน์
	 ประธานสภาเทศบาล
5. นายวทัญญู วิจักษณบุญ  
	 สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายกิติ โฆษิตจิรนันท์
	 สมาชิกสภาเทศบาล

7. นายอาทิตย์ กฤตตาคม
	 สมาชิกสภาเทศบาล
8. นายนพรัตน์ รัชฎามาศ
	 สมาชิกสภาเทศบาล
9. นายวริน ศิริพานิช  
	 สมาชิกสภาเทศบาล
10. นางศิรินธร ไกรการ
	 สมาชิกสภาเทศบาล
11. นายพีระพันธุ์ ชัยคณารักษ์กูล
	 สมาชิกสภาเทศบาล
12. นายสุทธิวุฒิ วิสูตรานุกูล
	 สมาชิกสภาเทศบาล
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 นายวัฒนพงษ์	ชิตทรงสวัสดิ์	รองนายกเทศมนตรี
เมืองร้อยเอ็ด	และนายฉัตรชัย	นวลเพ็ญ	ผู้อ�านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เข้าร่วมประชุมโครงการ
สนับสนุนและสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	 ในการบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
ชุมชน	 เมื่อวันที่	4	-5	 กันยายน	2555	ณ	 โรงแรมเอเชีย	
กรงุเทพมหานคร	เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ได้รบัโล่เกยีรตคิณุ
และเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	 เป็นอปท. 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการ
มูลฝอย	5	ใน	6	สมรรถนะได้รับโล	่ระดับ	5	ดาว	ประจ�าปี	
2555

	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ส่งผลงาน 
เข้าร่วมประกวดใน	 โครงการชุมชนร่วมใจ 
สร้างความปลอดภัยทางถนน	ครั้งที่	7	
ประจ�าปี	2554	
 โดยมีผู้ส่งโครงการจ�านวนทั้งสิ้น	117	 โครงการ	 
53	 จังหวัด	 ขณะนี้	 สภาวิศวกรได้พิจารณาโครงการ 
ของเทศบาลเมืองร ้อยเอ็ดให ้ได ้รับรางวัลชนะเลิศ	 
ประเภทเทศบาลเมือง	และท�าการมอบรางวัล	เมื่อวันที่	20	
กรกฎาคม	 2555	 ณ	 ห้องทีเค	 คอนเวนชั่น	 ชั้น	 5	 
โรงแรมทีเค	พาเลซ	กรุงเทพมหานคร

างวัลแห่งความภาคภูมิใจ	ร
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ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด

	 สมนาคุณผู้ช�าระภาษ	ีประจ�าปี	2555
	 เมื่อวันที	่21	กันยายน	2555	ณ	ศูนย์บริการร่วม
แบบเบ็ดเสร็จ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	นายบรรจง	โฆษิตจิ
รนนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	เป็นประธานพธิมีอบ
รางวัลสมนาคุณผู้ช�าระภาษี	ประจ�าปี	2555	เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการช�าระภาษี	
กระตุน้ให้ประชาชนมาช�าระภาษีให้ทนัภายในก�าหนดเวลา	
และแสดงความขอบคุณผู้ช�าระภาษีให้เทศบาล	 รวมทั้ง
สร้างความสมัพนัธ์อนัด	ีระหว่างประชาชนผูช้�าระภาษ	ีและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	

		เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2555	เวลา	10.00	น.	ที่ห้องประชุม
สุนทรเทพ	 ชั้น	3	 ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด		 นาย
บรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	น�าคณะ
ผู้บริหารเทศบาล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ	พนักงานเทศบาล	
ลกูจ้างประจ�า	และพนกังานจ้าง	ให้การต้อนรบั	นายวนัชาติ	
วงษ์ชัยชนะ	 	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด		 ในโอกาสเดิน
ทางมาตรวจเยี่ยมพร้อม	 ทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติ
ราชการ	แก่คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

	 นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็

พร้อมคณะผูบ้รหิารร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมความรูพ้ืน้ฐานด้าน

การบริหารงานบุคคล	 เพื่อให้พนักงานเทศบาลฯได้ทราบถึง

แนวทางการบริหารงานบุคลของท้องถิ่น	 ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	2542	 เมื่อวันที่	19	

กันยายน	เวลา	09.00	น.	ณ.	ห้องประชุมสุนทรเทพ	ส�านักงาน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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 วนัที ่12 สงิหาคม พ.ศ. 2555 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ร่วมกจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 
ภาคเช้าเป็นการอ่านค�าถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ	 ถวายพระพรชัยมงคล	
และภาคเย็นมีการเดินเทิดพระเกียรติ	 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ	และจุดเทียน
ชัยถวายพระพร	
 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ร้อยเอ็ด

ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ฝึกอบรมจัดตั้ง
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน ประจ�าปีงบประมาณ 2555
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ที่ได้ร่วมกนับรูณาการด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม	 มีความรู้	 ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 และระงับ
ภัยที่จะเกิดขึ้น	 ทั้งนี้ได้ด�าเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่	6-10	 สิงหาคม	2555	
รวมระยะเวลา	5	วัน	โดยก�าหนดหลักสูตรที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก�าหนด	 ในการนี้	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง	อปพร.	ณ	ห้องประชุม
สุนทรเทพ	ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

24 สิงหาคม 2555 มีการ
ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค ม  
อปพร. ระดบัเขต ประจ�าปี 2555
	 นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายก

เทศมนตรีเมืองร ้อยเอ็ด	 ในนาม

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เข้ารับรางวัล

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่มีผลงาน

ดีเด่น	 ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยั	ระดบัเขต	ประจ�าปี	2555	

และรางวลั	ศนูย์	อปพร.เทศบาลเมอืง	

ที่ได้มาตรฐานระดับเขต	 ประจ�าปี	

2555	ณ ห้องภพูาน โรงแรมขอนแก่น

โฮเต็ล อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

6 ส�านักนักปลัด
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องัคารที ่26 มถินุายน 2555 ศนูย์ความร่วมมอืด้านบรรเทาสาธารณภยัฯ 
ได้ด�าเนินการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 3 ณ ห้าง
สรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า	ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	มีการให้ความรู้ภาค
ทฤษฎีในห้องประชุม	มีพนักงานร่วมฟังบรรยายรวม	150	คน	โดยทีมวิทยากร
จากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ฝึกการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือเข้าระงับเหตุเพลิง
ไหม้เบือ้งต้นอย่างปลอดภยั	และการจ�าลองสถานการณ์เกดิเหตเุพลงิไหม้	รวม
ทั้งการประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึก
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้าน
ประกันสังคมและประกันภัย แก่พนักงาน
จ้างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ณ	 ห้อง
ประชุมสุนทรเทพ	 ชั้น3	 ส�านักงาน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	โดยมีนายนุชากร	
มาศฉมาดล	 รองนายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอด็	เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดโครงการ
อบรมเครือข่ายอาสาสมัครด้านการ
ทะเบียนราษฎร ประจ�าชุมชน ประจ�าปี 
2555 โดยมีนายเรืองรัตน์	 รัตนโภคาสถิต	
รอ งนายก เทศมนตรี เ มื อ ง ร ้ อ ย เ อ็ ด	 
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม	ซึ่งมีผู้เข้า
รับการอบรมเสริมสร้างพัฒนาความรู้เกี่ยว

เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2555 เทศบาล
เมอืงร้อยเอด็จดัประชมุสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ�าปี 2555 

ที่ห ้องประชุมสุนทรเทพ	 ชั้น	 3	
ส�านักงานเทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด	 
เ พื่ อ พิ จ า รณาร ่ า ง เ ทศบัญญั ติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2556	

กับงานด้านทะเบียนราษฏร	จ�านวน	100	
คน	จาก	20	ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด	 ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนให้เป ็นตัวแทนของส�านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
ท�าหน้าที่ช่วยเหลือนายทะเบียนในการ
ประชาสมัพนัธ์	ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบังาน
ทะเบียนและบัตรประจ�าตัวประชาชน	
ตลอดจนตรวจสอบรายการในทะเบียน
บ้านของประชาชนในพืน้ที	่ให้มคีวามถกู
ต้องตรงตามความเป็นจริง	รวมถึงเเป็น
ตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ในการ
ติดต่อขอด�าเนินการในเรื่องต่าง	 ๆ	 
กับส�านักทะเบียน	ฯ

ฝึกอบรม	ทัง้นีเ้พือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรม
มคีวามรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัสวสัดกิาร	
ด ้านประกันสังคมและประกันภัย	 
เพือ่รกัษาสทิธปิระโยชน์ของตนเองโดย
มีวิทยากรจากส�านักงานประกันสังคม
จงัหวดัร้อยเอด็	ส�านกังานก�ากบัและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จังหวัดร ้อยเอ็ด	 และโรงพยาบาล
กรุงเทพจุรีเวช
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โครงการนวัตกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทาง
สายตาเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ร่วมกบั 9 หน่วยงาน
   ร่วมประชุมปรกึษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาสายโทรศพัทท์ี่
ไม่เป็นระเบียบ	ประกอบด้วย
	 -	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
	 -	ผู้จัดการส�านักงานบริการลูกค้า	กสท.	ร้อยเอ็ด
	 -	ผู้จัดการส�านักงาน	ทรีบอร์ดแบนด	์
	 -	ผู้อ�านวยการชุมสายโทรศัพท์ร้อยเอ็ด
	 -	ผู้อ�านวยการองค์การโทรศัพท์จังหวัดร้อยเอ็ด
	 -	ผู้จัดการบริษัททีท	ีแอนด์	ท	ีจังหวัดร้อยเอ็ด
	 -	ผู้จัดการบริษัทกมลเคเบิ้ลทีวี
	 -	ผู้จัดการบริษัทเมโทรเคเบิ้ลทีวี
	 -	ผู้จัดการบริษัทเสียงไทยแลนด์เคเบิ้ลทีวี
	 	 จัดระเบียบสายโทรศัพท์โดยการมัดรวบถนนต้นแบบใน
การด�าเนินการคือ	ถนนรณชัยชาญยุทธ	ระยะทาง	5	กิโลเมตร

ตัดคันหินทางเท้า	
เพื่อเพิ่มพื้นที่ถนน บริเวณถนนเทวาภิบาล 
แยกศรีเทวา หน้าร้าน เฟอร์นิเจอร์

ปรับเปลี่ยนโคมไฟวงเวียนโหวด

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร 
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
ในวันต้นไม้ประจ�าปีแห่งชาต	ิ
เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2555	ณ	คลองคูเมือง
หน้าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ปรับภูมิทัศน์คลองคูเมือง
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ติดตั้งป้ายบอกทาง
ไปจังหวัดมหาสารคาม 
ถนนกองพล	10	
ไปถนนล�าห้วยเหนอื	ไปถนน
เทวาภิบาล

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
สร้างเครือ่งออกก�าลงักาย บรหิารกล้ามท้อง 2 จดุ 
บริเวณคูเมืองตลาดหนองแคน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ข้างโรงเรยีนอนบุาล
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็

ปรับปรุงถนนดิน	
ภายในซอย ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14

นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต 
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
ร่วมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์
สัญลักษณ์พระบรมศาสดาและต้นสาละ 
เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2555	
ณ	บริเวณหน้าพระพุทโธดม

ตีเส้นจราจรบนพื้นทาง	
ถนนเทวาภิบาล (ช่วงสี่แยก ทางเข้าบ้านท่านคร)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ติดตั้งไฟกระพริบสะพานด�า (ถนนเทวาภิบาล) 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนดิน	
ริมคลองข้างร้านดอลล่าร์
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะผู้บริหาร 
พนักงานและชุมชน จัดพิธีท�าบุญตักบาตร
ที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 07.00 น. 
 นายบรรจง		โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	กล่าว
ว่า	 การท�าบุญในวันนี้	 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ที่เราบริโภค
ทกุอยูท่กุวนัให้ได้ไปอยู่ในภพภมูทิีส่งูขึน้		ซึง่ในแต่ละปีมโีค	สกุร	
และกระบือจ�านวนมากมายที่ถูกน�ามาช�าแหละ	ส�าหรับประกอบ
อาหารซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	 ตลอดจนช่วยเสริม
สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงานที่ท�างานภายในโรงฆ่าสัตว์	

	 นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด	และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุประจ�าเดือนสิงหาคม	
	 โดยมีกิจกรรมพิเศษ	คือ	 กิจกรรมวันแม	่ ซึ่งเจ้า
หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดขึ้น	 เมื่อวันที่	
8	สงิหาคม	2555	ณ	สถานแสดงพนัธุส์ตัว์น�า้เทศบาลเมอืง
ร้อยเอ็ด	

 นายวฒันพงษ์	ชติทรงสวสัดิ์	
รองนายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด	 เป็นประธานเปิด
ก า ร อบ รมปรั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรมพิชิตโรคอ ้วน	
โ ค ร ง ก า ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ
ควบคมุภาวะโภชนาการเกนิ
ในเด็กวัยเรียนและเยาวชน	
เมื่อวันที่	 26	 กรกฎาคม	
2555	ณ	โรงเเรมสาเกตนุคร	

 เจ ้าหน้าที่กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อมให้ความรู้เกี่ยว
กบัโรคมอื	เท้า	ปาก	ณ	โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2555 
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กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ออกประเมินการควบคุม ป้องกันลูกน�้ายุงลายโรงเรียนใน
เขตเทศบาลฯ ตาม โครงการควบคุมป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก ตลอดเดือนสิงหาคม 2555

	 นายฉัตรชัย	 นวลเพ็ญ	 ผู ้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างจิตส�านึกด้านรักษาความสะอาดให้กับ
นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2555	ณ	ห้องประชุม
สุนทรเทพ	ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรง
พยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช

ออกปฏบิตัเิชงิรกุ	“สาธารณสขุสมัพนัธ์”	ณ	
ชุมชนวัดบึง	 เมื่อวันที่	 22	 สิงหาคม	 2555 
ให้บริการตรวจสุขภาพตัดผมฟรี ขยะแลกไข่ 
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี

	 เมื่อวันที่	6	 กันยายน	2555	 ณ	 ห้องประชุมสุนทรเทพ	
ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายก
เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 เป็นประธานงานฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าปี	2555	โดยให้ความรู้เบื้องต้นแล้วยังมีกิจกรรม
ทีค่ณะ	อสม.	เขตเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ได้แสดงออกถงึความสามคัคี

	 นายวัฒนพงษ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	
เป ็ นประธาน เป ิ ดการอบรม
โครงการสร้างจิตส�านึกและความ
ตระหนกัด้านความสะอาด	ปี	2555	
ในกิจกรรมพัฒนาพนักงานรักษา
ความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอย	
เมื่อวันที่	7	กันยายน	2555	ณ	ห้อง
ประชุมสุนทรเทพ	ชั้น	3	ส�านักงาน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
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เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ได้รบัเกยีรตจิากกรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นเจ้าภาพจดักจิกรรมพฒันาเดก็
และเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ	ประจ�าปี	2555	ระหว่างวันที่	20-22	กรกฎาคม	
2555	เมื่อเวลา	10.00	น.	วันที่	20	กรกฎาคม	2555	ณ	
ห้องคอนแวนชั่น	โรงแรมสาเกตนคร	จังหวัดร้อยเอ็ด	

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดบ้านต้อนรับผู้
บริหารสถานศึกษาจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สู ่การสัมมนาใน
โครงการค่ายพฒันาการจดัการศกึษาท้อง
ถิ่น ระหว่างวันที่	21-26	 สิงหาคม	2555	ณ	
ห้องประดับทอง	โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น	
	 ส� าหรับกิ จกรรมศึกษาดู ง านใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและประ เทศ เวี ยดนาม 	 คณะจาก
ประเทศไทยทัง้	120	คนได้ออกเดนิทางในวนัที	่
23-26	สิงหาคม	2555	ในการแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษากับ
ประเทศสมาชิกสู่สังคมอาเซียน

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 1-3 กันยายน 2555 
พัทยา-กรุงเทพมหานคร
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 โดยจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนด	ีระหว่างวันที่	1-3	กันยายน	2555	โดยการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ได้พานกัเรียนไปทศันศกึษาที่องค์การพพิธิภณัฑ์ศนูย์วทิยาศาสตร์แหง่ชาต	ิ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	พระบรมมหาราชวัง/วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	
	 เพือ่ให้นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รบัความรู้	ทกัษะ	ประสบการณ์
ทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

12 กองการศึกษา
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โครงการประกวดวาดภาพชวีติสตัว์น�า้และธรรมชาต ิ6-7 
กันยายน 2555 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ด�าเนินโครงการ
ประกวดวาดภาพชวีติสตัว์น�า้และธรรมชาตปิระจ�าปี	2555	ขึน้
เพื่อให้นักเรียน่ได้รับความรู้	 ทักษะ	 ประสบการณ์ทางด้าน
ศลิปะจากวทิยากรและแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย	สามารถน�า
ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม	ตลอด
จนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกใน
ด้านงานศิลปะ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ�าปี 2555 
2 สิงหาคม 2555
 นายวันชาติ	 วงษ์ชัยชนะผู ้ว ่าราชการจังหวัด
ร้อยเอด็เป็นประธานพธิเีปิดงานหล่อเทยีนแบบดัง้เดมิและ
พธิแีห่เทยีนพรรษาประจ�าปี	2555	โดยมนีายบรรจง	โฆษติ
จรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็พร้อมคณะผูบ้รหิาร
ให้การต้อนรับ	 ในงานมีการประกวดขบวนแห่เทียน	
ประกวดต้นเทียน	และประกวดธิดาเทียน	

นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ทีโ่รงเรยีนเทศบาลวดับรูพาภริามและโรงเรยีน
เทศบาลวัดเวฬุวัน  8 สิงหาคม 2555 
 ดร.ไชยยศ	 	 เรืองสุวรรณ	 อาจารย์พิเศษคณะ
เทคโนโลยีการศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 น�าคณะ
อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตภาควิชา
เทคโนโลยกีารศกึษาทีโ่รงเรยีนเทศบาลวดัเวฬวุนัและโรงเรยีน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม	

13
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มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ 3-5 
สิงหาคม 2555
	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	 ระหว่างวันที่	3-5	
สิงหาคม	2555	โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับโล่รางวัลการ
จดังานมหกรรมการจดัการศกึษาท้องถิน่ระดบัภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื	มนีายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืง
ร้อยเอ็ดเป็นตัวแทนรับมอบโล่ดังกล่าว

โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็ร่วมจดั โครงการ
เข้าค่ายวิชาการ ระหว่างวันที่	15-16	สิงหาคม	2555	ณ	
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่	31	สิงหาคม	
–	7	กันยายน	2555

14
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โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 
1-3	 ได้แก่	 ด.ช.ยุทธศาสตร์	 นอขุนทศ	 และรางวัลชมเชย	 

การแข่งขนัการประกวดร้องเพลงพระราชนพินธ์ระดบัประเทศ	

ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น	ระหว่างวันที	่3-5	สิงหาคม	

2555	ณ	อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี	กรุงเทพมหานคร

 นายสุพัฒน์ ค�าภักดี ผู้อ�านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม น�าคณะครูและนักเรียน	
ทศันศกึษานอกสถานที	่เพือ่เป็นการให้ผูเ้รยีนมคีวามรูเ้พิม่พนู
มากยิ่งขึ้น

 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	 ได้เข้าร่วมโครงการ 
ยวุกาชาดยคุใหม่ใส่ใจสิง่แวดล้อม	ด้วยการจดักจิกรรมส่งเสรมิ
ให้นักเรียนยุวกาชาดได้มีจิตส�านึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การเปลี่ยนขยะแลกไข่ในเขตชุมชนวัดเหนือ

 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร	 ได้รับรางวัล
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ	ระดับประเทศ	

15โรงเรียนในเขตเทศบาล

 นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ระดับประเทศ	 การประดิษฐ์เศษ
วัสดุใบตองพานบายศรี	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



 นกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลเทศบาลร้อยเอด็ ได้รบั
รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 ๑	 การแข่งขันวาดภาพ	 ระดับ
ปฐมวยั	งานมหกรรมการจัดการศกึษาระดับประเทศ	ณ	อิม
แพคอารีน่า	เมืองทองธานี	วันที่	๔	สิงหาคม	๒๕๕๕
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 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โดยการน�าของ  
นางละมัย วิเชียรดี ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน	 มอบขนมปุยฝ้ายสมุนไพรในโครงการ	
SBMLD	แก่ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

นักเรียนชั้นป. 5 - 6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ 
ฝึกเพาะเห็ดตามโครงการ	SBMLD	เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 รายการคุยข่าวสิบโมง 
ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5	 ขอถ่ายท�าการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
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 จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมายให้กับบุคลากร
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 
ณ โรงแรมไหมไทย
 นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	

กล่าวว่า	“เพือ่ป้องกนัไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อ�านาจในทางทีผ่ดิและถกู

ฟ้องคดต่ีอศาลปกครอง	จงึได้จดัอบรมให้ความรูแ้ก่บคุลากรได้มี

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย	น�าไปใช้ประกอบการท�างาน	

หรอืการบรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ”

 จัดอบรมติดตาม และประเมินผลโครงการ  ในวันที่ 14 กันยายน 2555 
เวลา 09.00น. ณ. ห้องไหมเงิน โรงแรมไหมไทย
 	นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ประธานในพิธี	 กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า	เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการต่างๆ	อันจะน�าไปสู่
การแก้ไขปรบัปรงุ	จากการรบัฟังความคดิเหน็	ปัญหาความต้องการของชมุชน	ตลอดจนตดิตาม
ผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน	ด้านความส�าเร็จของแต่ละโครงการ	ในการอบรมวันนี้คณะผู้
บรหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	ได้ให้เกยีรตทิีเ่ข้าร่วมรบัฟังการอบรม	การจดักจิกรรมในวนันีท้�าให้
เทศบาล	 และชุมชน	 ได้ทราบถึงประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลของระบบงานในโครงการว่ามี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากน้อยเพียงใด	 โดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	(ดร......และ	อ....	อ่านไม่ออกว้อยยย)

 การจัดอบรมในวันนี้มีคณะผู้บริหาร	บุคลากรของเทศ

บาลฯทุกภาคส่วน	เข้ารับฟังบรรยายจ�านวน	80	คน	โดยมีนาย

กานต์นุวัตร	 ผิวใส	 รองอัยการจังหวัด	 มาให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย	“เน้นกฎหมายปกครอง”
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^^ สมุนไพร กับ ใบหน้า ^^
	 1.ว่านหางจระเข้	 (Aloe	 indica	 Royle)	 :	 คุณค่าของ 

ว่านหางจระเข้มีมากมาย	 นอกจากใช้รักษาโรคแล้ว	 ยังใช้บ�ารุงผิว	 

บ�ารงุเส้นผมได้ด้วย	การใช้ว่านหางจระเข้	เพือ่บ�ารงุผวิ	โดยปอกเปลอืกออก 

ใช้แต่เมือกวุ้นสีขาวใส	ที่อยู่ภายใน

	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 ว่านหางจระเข้ยังสามารถลดความแห้งกร้าน	 และ 

ลดความมันของผิวหน้าได้	 โดยคนที่มีผิวมัน	 ก็จะช่วยให้ลดความมัน	 

คนที่มีผิวหน้าแห้ง	ก็ยังรักษาความชุ่มชื่นของผิวไว้ได้

	 2.	งา	(Sesamum	indicum	Linn.	S.	orientle.	L)	:	เป็น

พชืล้มลกุ	ให้เมลด็เป็นจ�านวนมาก	เมลด็งามทีัง้สดี�า	และสขีาว	ในเมลด็

งามีน�้ามันอยู่	 ประมาณ	45-54%	 น�้ามันงามีกลิ่นหอมน่ารับประทาน	 

วิธีใช	้โดยการน�าเอาเมล็ดงาสด	มาบีบน�า้มันงาออก	โดยไม่ผ่านความ

ร้อน	ใช้ทาผิวหนัง	เพื่อบ�ารุงผิวพรรณ	ให้ผุดผ่อง	ช่วนประทินผิวให้นุ่ม

นวล	ไม่หยาบกร้าน

 3.	 แตงกวา	(Cucumis	 sativas	 Linn.)	:	 จะมีวิตามินสูง	 

ในผลแตงกวายังมีเอ็นไซม์	cryssin	ซึ่งช่วยย่อยโปรตีนได้	เอ็นไซม์ชนิด

นี	้จะช่วยย่อยผิวหนังที่หยาบกร้าน	ให้หลุดออกไป	เพื่อให้ผิวใหม่ที่อ่อน

นุ่ม	 เกิดขึ้นมาแทนที่	 บางคนใช้แตงกวาสด	 ผ่าเป็นชิ้นบางๆ	 วางบน

ใบหน้าทีล้่างสะอาด	แทนน�า้แตงกวา	ปัจจบุนัมนี�า้แตงกวาผสมในเครือ่ง

ส�าอาง	เช่น	ครีมล้างหน้า	ครีมทาตัว	เพื่อช่วยให้ผิวไม่หยาบกร้าน	และ

ช่วยสมานผิว	 แตงกวาเป็นสมุนไพร	 ที่หาง่าย	 มีประโยชน์	 ราคาถูก	 

ใช้ติดต่อกับเป็นประจ�า	จะท�าให้สวนสดชื่น	มีน�า้มีนวล

	 4.	 มะเขือเทศ	(Lycopersicon	 esculentum	 Mill.) :  

ในมะเขือเทศ	จะมีสาร	Curotenoid	และมีวิตามินหลายชนิด	น�้าจาก

สมุนไพร ใกล้ตัว“
“

ผลมะเขือเทศสุก	 จะมีสาร	 licopersioin	 ซึ่งมีฤทธิ์ฆ ่าเชื้อรา	 

และแบคทีเรีย	 และน�้ามะเขือเทศสดน�ามาพอกหน้าจะรักษาสิวสมาน 

ผิวหน้าให้เต่งตึง	หรืออาจจะฝานบางๆ	แปะลงบนผิวหน้าก็ได้

	 5.	ขมิ้นชัน	(Curcuma	Longa	Linn.)	:	 ในขมิ้นจะมีสาร	

Curcumin	และมีน�า้มันหอมระเหย	ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะ	ขมิ้นมีฤทธิ์ยับยั้ง	

การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย	 และเชื้อราหลายชนิด	 ใช้ทาผิวที่มี

ผดผืน่คนั	ผงขมิน้ใช้ทาตวั	เพือ่ให้มสีเีหลอืงทอง	ใช้บ�ารงุผวิและช่วยฆ่า

เชื้อ	ที่ท�าให้เกิดโรคผิวหนังบางชนิด	ได้อีกด้วย

	 6.	น�้าผึ้ง	(Apis	dorsata)	:	ได้จากผึ้ง	ประกอบด้วยน�้าตาล

กลูโคส	ฟรุคโตส	ขี้ผึ้ง	อัลบูมินอยด์	ละอองเกสรดอกไม้	และฮอร์โมน

เอสโตรเจน	 จ�านวนเล็กน้อย	 น�้าผึ้งใช้เป็นส่วนประกอบ	 ของเครื่อง

ส�าอาง	 ใช้พอกหน้า	 ท�าให้ผิวหน้าชุ ่มชื่น	 เปล่งปลั่งมีน�้ามีนวลขึ้น	 

น�า้ผึง้ยงัมคีณุสมบตัช่ิวยสมานผวิ	น�า้ผึง้เป็นเครือ่งส�าอางจากธรรมชาติ	

ที่ให้ประโยชน์สูง	และหาง่าย	นอกจากนี้ยังใช้น�้าผึ้งบ�ารุงผม	ฮอร์โมน

เอสโตรเจน	จะช่วยบ�ารุงหนังศีรษะ	และกระตุ้นการงอกของเส้นผม

	 7.	มะขามเปียก	(Tamarindus	indica	Linn)	:	มะขามเปียก

มปีระวตักิารใช้มายาวนาน	ช่วยช�าระสิง่สกปรกจากผวิหนงั	เพราะฤทธิ์

ที่เป็นกรดอ่อนๆ	 ในมะขาม	 จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกจากผิวหนังได้ดี	

ปัจจุบัน	 ได้มีหญิงไทยจ�านวนมาก	 ใช้มะขามเปียกผสมน�้าอุ่น	 และ 

นมสดให้เข้ากนัดี	พอกบรเิวณผวิหนงั	โดยเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นรอยด้าน	

เช่น	ตาตุ่ม	ข้อศอก	ฝ่ามือ	ที่มีรอยกร้านด�า	และบริเวณรักแร้	ขาหนีบ	

เพื่อให้ผิวหนังที่เป็นรอยด�าจางลง	 ท�าให้ผิวขาวนุ่มนวลขึ้น	 และนมสด

จะช่วยบ�ารุงผิว	ให้นุ่มได้
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วารสารร้อยเอ็ดสัมพันธ์ ฉบับเดือน กรกฏาคม - กันยายน
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