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สารบัญ

	 ร ้อยเอ็ดสัมพันธ์ฉบับนี้	 เป ็นการเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ผลงานในช่วงสามเดอืนสดุท้ายในปี	๒๕๕๕	
มีหลายกิจกรรมที่ ได ้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ 
สถานศกึษาตลอดจนภาคเอกชน	จะเหน็ได้จากงานประเพณี 
“สมมาน�้าคืนเพ็ง เส็งประทีป”	 ที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่	
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย
	 ทางด้านงานบรกิารประชาชนนัน้	ส�านกัทะเบยีนท้องถิน่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเรา	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ส�านักทะเบียนที่มีผลงานดีเด่น	 ประจ�าปี	2555	 รางวัลนี้ 
เราได้รับสองปีซ้อน	ถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพ
ในการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง
	 ขณะเดยีวกนัเรายงัน�าทพันกักฬีาเข้าร่วมแข่งขนักฬีา
นักเรียนองค ์กรปกครองท ้องถิ่นแห ่งประเทศไทย	 
“นครพิษณุโลกเกมส์ “	 ผลการแข่งขันปรากฏว่า	 เราได้
ล�าดับที่	9	 ของประเทศ	และการพัฒนาของเรายังมีอย่าง
ต่อเนือ่ง	กองการศกึษาขอรบัการตรวจประเมนิปรมิาณงาน
ตามอ�านาจหน้าทีข่องเทศบาลฯ	เพือ่อนมุตัปิรบัปรงุส่วนราชการ 

( นายสุเวช ชัยทองดี )
ปลัดเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

จากกองการศึกษา	เป็นส�านักการศึกษา	ซึ่งพิจารณา
จากการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	เพราะขณะนี้
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้
ขยายออกไปถงึ	8	โรงเรยีนจนเป็นทีย่อมรบัของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผลงานที่เด่น
ชัดตามวิสัยทัศน	์ นโยบายของผู้บริหารอย่าง
ชัดเจน
	 ท้ายนีเ้ป็นห้วงของต้นปีมะเสง็	ขออ�านาจ
คณุพระศรรีตันตรยัจงดลบนัดาลให้ท่านและ
ครอบครัว	 พบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 
ขอให้มคีวามสขุกาย	สบายใจปราศจากทกุข์โศก 
โรคภัย	พร้อมทั้งมีเงินใช	้ตลอดปีและตลอดไป
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วันปิยะมหาราช 
 วันที่	 23	 ตุลาคม	2555	 คณะผู้บริหารและ
พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวัน
เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
น�าพวงมาลาร่วมถวายราชสกัการะ	กล่าวสดดุเีฉลมิพระเกยีรติ	
และน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	หน้าพระบรมรูป	ณ	บริเวณศาลา
กลางจังหวัดร้อยเอ็ด	 ร่วมกับทุกส่วนราชการ	 หน่วยงาน	
องค์กร	 และเอกชน	 โดยมีนายสมศักดิ์	 ข�าทวีพรหม
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นประธานในพิธี

วันพ่อแห่งชาติ
 วันที่	5	ธันวาคม	2555	คณะผู้บริหาร	และพนักงาน
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ร่วมกจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	โดยช่วงเช้าเข้าร่วมพธิลีงนาม
ถวายพระพรอ่านค�าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	 และ 
ถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และช่วงเย็นมีการเดินเทิด 
พระเกียรติ	 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ	 และจุดเทียนชัย 
ถวายพระพร	ณ	บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	

วันพ่อ
แห่งชาติ
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กฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
	 เมื่อวันที	่17	พฤศจิกายน	2555	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด	ร่วมกับ
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ได้จดัโครงการทอดกฐนิร้อยเอด็ร่วมใจเฉลมิพระเกยีรต	ิประจ�า
ปี	2555	ณ	บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	เพื่อถวายแก่วัดในจังหวัดที่
ไม่มีกองทอดกฐิน	 โดยนายสมศักดิ์	 ข�าทวีพรหม	 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็น
ประธานในงานทอดกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ยอดรวม	 กฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ	 
ครั้งที่	6	ปี	2555	รวมเป็นเงิน	2,752,420	บาท	

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
	 เมื่อวันที่	19	 พฤศจิกายน	2555	 เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด	 จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ	 สมัยที่	 4	
ประจ�าปี	2555	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2556	
และการรายงานผลการด�าเนินงานของศูนย์ความร่วมมือ
ด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ	

	 เมื่อวันที่	 	1	ธันวาคม	2555	นายสุเวช	ชัยทองดี	
นายทะเบยีนท้องถิน่เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	เข้ารบัรางวลัชนะ
เลิศส�านักทะเบียนดีเด่น	 ประจ�าปี	2555	(ระดับประเทศ)	
ประเภทส�านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา	
จ�านวนราษฎรตั้งแต่	30,001-	70,000	คน	จากนายจารุพงศ์	
เรืองสุวรรณ	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย	 ณ	 
ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันที่	30	 ตุลาคม	2555	 ได้มีการประชุมใหญ่
ประจ�าปี	2555	 ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย	 
ณ	 ห้องประชุมสุนทรเทพ	 ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
โดยนายบรรจง	โฆษิตจิรนันท	์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	
(ประธานคณะกรรมการบรหิารศนูย์ความร่วมมอืด้านบรรเทา
สาธารณภัยฯ)	 เป็นประธานในที่ประชุม	 และมีการสรุปผล
การด�าเนินงานในรอบปี	2555	 ในการประชุมครั้งนี้	 ได้มอบ
ประกาศเกียรติคุณ	 เพื่อแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	
ประจ�าปีงบประมาณ	2555

 เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิายน	2555	ศนูย์	อปพร.เทศบาล
เมืองร ้อยเอ็ด	 ได้จัดประชุมใหญ่ประจ�าปี	 2555	 ณ	 
ห้องประชุมสุนทรเทพ	 ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 
เพื่อสรุปผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่าน	โดยมีนายนุชากร	
มาศฉมาดล	รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	เป็นประธาน
ในพธิเีปิดการประชมุ	และได้มอบประกาศเกยีรตคิณุรางวลั
ศูนย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.ดีเด่น	 เพื่อเชิดชูเกียรติ
รางวัลที่ได้รับมา

MUNICIPALITY  JOURNAL 5



สักการะ
พระบรมธาตุนาดูน

MUNICIPALITY  JOURNAL

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 นายบรรจง		โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรี

เมืองร้อยเอ็ดมาพบปะกับผู้สูงอายุ	 ในโครงการ 

ส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ	เมือ่วนัที	่14	พฤศจกิายน	

พ.ศ.	2555	ณ	 สถานเเสดงพันธุ์สัตว์น�้าเทศบาล

เมอืงร้อยเอด็ส�าหรบักจิกรรมในเดอืนประกอบด้วย	

การบรรยายเรือ่งการจดัตัง้ชมรมผูส้งูอายวุทิยากร 

ว่าที่ร้อยตรี	 รังสรรค์		 ชื่นชม	 ประธานสาขา 

สภาผู้สูงอายุประเทศไทยประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด	

ตรวจสุขภาพฟรีจากทีมพยาบาลโรงพยาบาล

กรุงเทพจุรีเวช	 การนวดแผนไทยผ่อนคลายจาก	

กศน.ร้อยเอด็	บรกิารตดัผมฟรจีากชมรมช่างแต่ง

ผมเสริมสวย

นายวฒันพงษ์	ชติทรงสวสัดิ	์รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	

พร้อมเจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	น�าคณะชมรม

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 สักการะพระบรมธาตุ

นาดูน	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2555

พบปะอสม. ภายในเขตเทศบาล
 เมื่อวันที	่26	พฤศจิกายน	2555	

นาย วัฒนพงษ ์ 	 ชิ ต ท ร งส วั ส ดิ์	 

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	
พบปะ	 อสม.ภายในเขตเทศบาล	 ณ	 ห้องประชุมสุนทรเทพ	 ชั้น	3	

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

พฒันาศกัยภาพการด�าเนนิงานในด้านสาธารณสขุ	สร้างเสรมิสขุภาพ

ในชุมชนให้กับ	 อสม.ให้มีความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานและ

แก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชน	 มีความช�านาญในการปฏิบัติ

หน้าทีแ่ละสามารถน�าความรูท้ี่ได้จากการนเิทศไปบอกต่อกบัพีน้่องใน

ชุมชนได้อย่างถูกต้อง
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ก�าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน�้ายุงลาย
	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

ออกก�าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ลกูน�า้ยงุลายในชมุชนต่างๆภายในเขต

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

อบรมแกนน�าในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
	 นายวฒันพงษ์	ชติทรงสวสัดิ์	รองนายกเทศมนตรเีมอืง

ร้อยเอ็ด	 เป็นประธานเปิดการอบรมแกนน�าในการป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส	์ เมื่อ 

วันที่	30	 พฤศจิกายน	2555	ณ	 ห้องเกียรติยศ	 โรงเรียน

เทศบาลวัดเวฬุวัน	 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ตามสถานบันเทิงภาย 

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

 มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย
	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ได้มอบ

อปุกรณ์ป้องกนัโรคมอืเท้าปากเป่ือย 

ณ	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืง

ร้อยเอด็	โดยโรคมอืเท้าปากเป่ือยนัน้

เป็นโรคที่มักพบการติดเชื้อในกลุ่มทารกและเด็กเล็ก	 แต่บาง

รายจะมีอาการรุนแรง	 ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่มีการติดเชื้อ	

โรค	HFMD	ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า	10	ป	ีโดยเฉพาะ

อายุต�า่กว่า	5	ป	ีมีอาการไข้ร่วมกับตุ่มเล็กๆ	 เกิดขึ้นที่ผิวหนัง

บริเวณฝ่ามือ	 ฝ่าเท้า	 และในปาก	 ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง	

หายได้เอง	
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โครงการประกวดร้านเสริมสวย
	 	 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	

ได้จัดกิจกรรมประกวดสุดยอดร้านตัดผม	 –	 เสริมสวย	

สะอาด	 ปลอดภัย	 น่าใช้บริการ	 ตามโครงการสวยสะอาด	

ปราศจากโรค	ประจ�าปี	2555	ผลการประกวดดังนี้	

 ประเภทแต่งผมชาย 
 	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก	่ร้านสมพงษ์บาร์เบอร์
 	รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับหนึ่ง	 ได้แก่	 ร้าน	3T	 
	 	 บาร์เบอร์
  รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบัสอง	ได้แก่	ร้านป๊อปบาร์เบอร์
 	รางวัลชมเชย	ได้แก	่ร้านแฮร์ฮีโร่วัน
 	รางวัลสมนาคุณ	ได้แก	่ร้านหนุ่มบาร์เบอร์	ร้านเค้ก 
	 	 บาร์เบอร์	ร้านกว้างดศีกัดิ์	ร้านเกศนคร	ร้านเอกซ์ตาร์
 ประเภทแต่งผมหญิง
 	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก	่โรงเรียนเสริมสวยพนิดา
  รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบัหนึง่	ได้แก่	ร้านมณวีรรณบวิตี้
 	รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับสอง	ได้แก	่ร้านเสริมสวย 
	 	 แววพลอย
 	รางวัลชมเชย	ได้แก	่ร้านแฮร์ทูยู
 	รางวัลสมนาคุณ	ได้แก	่ร้านหมวยซาลอน	ร้านสุบิวตี	้ 
	 	 ร้านปัญญดาบิวตี้	ร้านร่มเย็นบิวตี้	ร้านเสริมสวยติ่ง

MUNICIPALITY  JOURNAL

กองช ่ าง  เ ทศบาล เมือง
ร้อยเอ็ด ปรับปรุงเส้นจราจร
บนพื้นทาง
และสทีางเท้าทีล่บเลอืนบรเิวณหน้า
ศาลาจัตุรมุข	บึงพลาญชัย

กองช่างด�าเนินโครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน�้า
ถนนเทวาภิบาล	 ซอย	8	 และ
เชื่อมถนนเทวาภิบาล	ซอย	6

กองช่างด�าเนินโครงการขยาย
ถนนเทวาภิบาล(ที่ว่าการอ�าเภอเมือง
ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ฝั่งทิศเหนือ	ระยะที่	2
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ปลูกเฟิร์น
ชายผ้าสีดา
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ขยายช่องจราจร 
ถนนทางเข้า	 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

จ�านวน	30	ต้น	บนกิ่งจามจุรี	หน้าห้องน�้าคนพิการและ
ทางขึ้นศูนย์ทดสอบสมรรถภาพในบึงพลาญชัย

ปรับปรุงเส้นจราจรบนพื้นทาง
และสีทางเท้าที่ลบเลือนถนนรัฐกิจไคลคลา
หน้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ออกส�ารวจ
เกาะเต่า 
สภาพความเป็นอยู ่
ของเต่าบนเกาะใน
บึงพลาญชัย

ปรับเกรดเกลี่ยถนนดินคลองรอบเมือง 
ช่วงถนนคุ้มศรีสุวรรณถึงถนนกองพล	10
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ควบคุมการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนริมคลอง 
(ช่วงถนนราชการด�าเนิน-ถนนเทวาภิบาล)

ควบคุมการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
และระบบระบายน�้า 
สายริมคลองด้านใน	 จากถนนปัทมานนท์ถึง
ถนนราชการด�าเนิน

ปรับปรุงพื้นที่
บริเวณบึงพลาญชัย
ปรับปรุงทาสีป้ายบึงพลาญชัย

MUNICIPALITY  JOURNAL

กองช่าง ตัดคันหินทางเท้า 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนบริเวณ	
ถนนเทวาภิบาล	แยกศรีเทวา	
หน้าร้าน	เฟอร์นิเจอร์

กองช่าง ติดตั้งป้ายเตือน การจราจร 
ตรงไป	ให้รอสัณญาณไฟเขียวก่อนช่วง	สามแยก	ถนนเทวาภิบาล	
ตัดถนนวงแหวนรอบนอก
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คุณแม่จรุง ร่วมนิตย์ อายุ	94	ปี

ออกเยี่ยมเมื่อวันที่	 2	 ตุลาคม	2555	 

บ้านเลขที่	 71	 ถ.เพลินจิต	 อ.เมือง 

จ.ร้อยเอ็ด	ชุมชนท่านคร

คุณแม่เตรียม แซ่เอ็ง อายุ	90	ปี

ออกเยี่ยมเมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2555 

บ้านเลขที่	30	ซอย	5	ถ.ปัทมานนท์	

อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด	

คุณพ่อสมพงษ์ ธนสีลังกูร 

เกิดเมื่อ	6	ธันวาคม	2462	อายุ	93	ป ี

บ้านเลขที่	 102/2	 ถ.รัฐกิจไคลคลา	

อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด

คุณแม่อั๊ง ฤทธิเดช อายุ	93	ปี

ออกเยี่ยมเมื่อวันที่	10	 ตุลาคม	2555	 

บ ้านเลขที่ 	 37	 ถ.รณชัยชาญยุทธ 

ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด

คุณพ่อตา พรมจันทร์ อาย	ุ98	ปี

ออกเยีย่มเมือ่วนัที	่19	พฤศจกิายน	2555 

บ้านเลขที	่9	ซอย	4	ถ.คุม้แสนสขุ	อ.เมอืง	

จ.ร้อยเอ็ด	

ประจ�าเดือน
ตุลาคม 
2555

ประจ�าเดือน
พฤศจิกายน

2555

คุณแม่วิไล ธนสีลังกูร 

เกิดเมื่อ	24	กุมภาพันธ์	2463	อายุ	92	ป ี

บ้านเลขที่	 102/2	 ถ.รัฐกิจไคลคลา	

อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด

ประจ�าเดือน
ธันวาคม 
2555

โครงการสวัสดีประชากรอาวุโสภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

MUNICIPALITY  JOURNAL

 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ได้น�าทีม 

ผูบ้รหิารและพนกังานเทศบาลน�ากระเช้าออกมาเยีย่ม	และแสดงความยนิดี

ในวันคล้ายวันเกิดผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมทั้งแนะน�า 

การป้องกันการเจ็บป่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นส�าหรับผู้สูงวัย

	 ผู้สูงอายุที่ร่วมโ๕รงการ	 ต้องมีคุณสมบัติ	 ดังนี้	 คือ	 จะต้องมีชื่อใน

ทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล	ต้องมีอายุตั้งแต่	90	ปี	ขึ้นไป	และเมื่อถึงวัน

คล้ายวันเกิดทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ก็จะออกไปเยี่ยมที่บ้าน	 โดยให้ทีม
พยาบาลจากกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมออกไปตรวจสขุภาพเบือ้งต้นให้	พร้อมมอบกระเช้าของขวญั	เพือ่เป็นก�าลงัใจแก่

ผู้สูงวัยถือเป็นการดูแลทุกข	์สุข	ของพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง	โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อเดือน	ตุลาคม	พ.ศ.	2555	
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วันออกพรรษา
กวนข้าวทิพย์

MUNICIPALITY  JOURNAL

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พ่อค้า
ประชาชนจัดงานประเพณีออกพรรษา	กวนข้าวทิพย์	จังหวัดร้อยเอ็ด	
ประจ�าปี	 พ.ศ.	2555	 ในวันที่	 28-29	 ตุลาคม	 พ.ศ.	2555	 ณ 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	 การจัดงานประเพณีครั้งนี้ได้รับ
เกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมศักดิ์	 ข�าทวีพรหม 
มาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกล่าวว่าการจดังานประเพณกีวน
ข้าวพิพย์	 ถือเป็นวิถีชีวิตที่พุทธศาสนิกชน	 ได้สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาลมาจวบจนปัจจุบัน	

“ นครพิษณุโลกเกมส์ “
นายบรรจง	 โฆษิตจิ รนันท ์	 
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
ได้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ได้
รับเหรียญรางวัล	 ที่ เข ้าร ่วม
แข ่งขันกีฬานักเรียนองค ์กร
ปกครองท้องถิน่แห่งประเทศไทย	 
“ นครพษิณโุลกเกมส์ “	เทศบาล
เมืองร ้อยเอ็ดได ้ล� าดับที่ 	 9	 
ของประเทศ	ได้	5	เหรียญทอง	
4	 เหรียญเงิน	 และ	5	 เหรียญ
ทองแดง

ประชุม ICT
นายนุชากร	 มาศฉมาดล	 รองนายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด	ประชุมหารือร่วมกับดร.ไชยยศ	เรืองสุวรรณ	
และดร.สังคม	ภูมิพันธุ์	พร้อมทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาสารคามโครงการ	ICT	วงรอบที่	3
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กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 
นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรี
เมืองร ้อยเอ็ด	 เป็นประธานในการจัด
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ	 ประจ�าปี	2556	 
เมื่อวันที่	16	มกราคม	2556	ณ	ห้องประชุม
ม ่วงขาวโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
กจิกรรมประกอบด้วย		การเจรญิพระพทุธ
มนต์เช้า	ท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์	การมอบ
ใบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรครูฯ	 
รับฟังโอวาทจากนายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด	

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วม
กับภาครัฐ เอกชน จัดงาน
วนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี ณ 
สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ 
และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับการประเมินการจัดตั้งส่วน
ราชการเป็นส�านักการศึกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2555 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น3 ส�านักงานเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด
นายบรรจง		 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	
นายนชุากร		มาศฉมาดล	รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	
พร้อมคณะผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงร้อยเอด็และเจ้าหน้าทีก่อง
การศึกษาเทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด	 ร ่วมต ้อนรับคณะ
อนกุรรมการในการประเมนิจดัตัง้ส่วนราชการ	ดร.ศรพีงษ์		
บตุรงามด	ีผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคล

ท้องถิน่	ดร.กติตพิงศ์		พวงศริ	ิผูอ้�านวยการส่วนมาตรฐานและวทิยฐานะครแูละบคุคลากรทางการศกึษา	เข้าตรวจประเมนิ
ปริมาณงานตามอ�านาจหน้าที่ของเทศบาลฯ	 	เพื่ออนุมัติปรับปรุงส่วนราชการ	 จากกองการศึกษา	 เป็นส�านักการศึกษา 
ซึ่งพิจารณาจากการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 เพราะขณะนี้การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้ขยายออก
ไปถึง	8	โรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นผลงานที่เด่นชัดตามวิสัยทัศน์	นโยบายของผู้บริหาร

นายสมศักดิ์	 ข�าทวีพรหม	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติ 
เป็นประธานในพธิกีล่าวว่า	การจดังานฉลองวนัเดก็แห่งชาตมิวีตัถปุระสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน	 ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
ได้รับการพัฒนา	ดั่งค�าขวัญประจ�าวันเด็กแห่งชาติปีนี้ว่า	“รักษาวินัย ใฝ่
เรียนรู ้ เพิ่มพูนปัญญา น�าพาไทยสู่อาเซียน” โดยมีนายบรรจง	โฆษิตจิ
รนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	หัวหน้าส่วนราชการ	และนักเรียน
ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างคับคั่ง
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	 จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดงานประเพณีสมมาน�า้คืนเพ็ง	

เส็งประทีป	ประจ�าปี	2555	ณ.	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	ในระหว่างวันที่	27	-	28 

พฤศจิกายน	2555	 อย่างยิ่งใหญ่	 ด้วยขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทาน 

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 

พสกนิกรชาวร้อยเอ็ดน้อมชื่นชมพระบารม	ี

	 ในการนีน้ายวงศ์ศกัดิ	์สวสัดิพ์าณชิย์	ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	

ให้เกียรติ	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณี	 “สมมาน�้าคืนเพ็ง เส็งประทีป”

ซึง่จดัขึน้โดยจงัหวดัร้อยเอด็เพือ่	อนรุกัษ์	สบืสานประเพณลีอยกระทงให้คงอยูส่บืไป

โดยมี	 นายสมศักดิ์	 ข�าทวีพรหม	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 นายมังกร 

ยนต์ตระกูล	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท	์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ร่วมให้การต้อนรับและชมการแสดงแสง	 สี	 เสียง	

ขบวนแห่ที่สวยงามตระการตา	จาก	12	หัวเมือง

“ ประเพณีสมมาน�้าคืนเพ็ง เส็งประทีป 2555”
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โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

MUNICIPALITY  JOURNAL

การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2555
ดร.ประวิทย	์ โอวาทกานนท	์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง	เข้ารับรางวัลชมเชยอันดับ	1	เงินรางวัล	จ�านวน	
5,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร	จากมูลนิธิเปรมติลสูลานนท	์
จ.นครราชสีมา

พิธีวางศิลาฤกษ์ 
	 เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2555	ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	

สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรี

เมอืงร้อยเอด็	คณะผูบ้รหิารเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	ผูบ้รหิารสถาน

ศกึษาสงักัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเขา้	รว่มพธิวีางศลิาฤกษ	์“อาคารเรียน

พระราชธรรมานุวัตร	 เป็นอาคารสูง	4	 ชั้น	12	 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง	 

สร้างตามแบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยได้รับความ

เมตตาจาก	 พระราชธรรมานุวัตร	 เจ้าอาวาสคุณวัดเหนือให้ใช้นามของ

ท่านเป็นชื่ออาคารเรียนดังกล่าว	เพื่อความเป็นศิริมงคล

โครงการติวเข้ม 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	 จัดโครงการ 

ติวเข้มเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	 โดยการน�า

ของนายสมเกียรต	ิกาญจนหงษ์	ผู้อ�านวย

การโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

โครงการอบรมการใช้แท็บเล็ต
เมื่อวันที่	7	 ธันวาคม	2555	 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	
ได้จัดอบรมการใช้แท็บเล็ตให้กับนักเรียน	 ชั้นประถมศึกษาปี
ที	่1	โดยการน�าของ	นายสพุฒัน์	ค�าภกัด	ีผูอ้�านวยการโรงเรยีน
เทศบาลวัดบูรพาภิราม	

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2555	ณ	
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	 
ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประจ�าป	ี2555	

นายเทวฤทธิ	์ศรีตาล	นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	
พุ่งแหลน	ประเภทชาย	ฝึกซ้อม
โดย	นายปฏิพล	ทองโคตร	

การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและนานาชาติ 
ครั้งที่ 58 ประจ�าปี 2555
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โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอด็ โดยการบรหิารงานของ	นางธนติา	กลุสวุรรณ	ผูอ้�านวย
การโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร	 เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษ

รับรางวัลชนะเลิศ 
งานประดิษฐ์จากใบตอง
เมือ่วนัที	่29	ตลุาคม	2555	การแข่งขนั	
ศลิปหตัถกรรม	ภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ	 คัดเลือกเพื่อเป ็นตัวแทน	 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เฝ้ารับเสด็จ
เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยา	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2555

รางวัลชมเชย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทีมบูก้าบูก้า	 จากโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า	 ภายใต้การดูแล
ของ	ดร.สมศักดิ์	นิลผาย	ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้า
ม้า	ได้รับรางวัลชมเชย	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การประกวด
เต้นรายการ	TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	2013	ณ	
จังหวัดนครราชสีมา	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2555

คว้ารางวัลชนะเลิศ
นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัเวฬวุนั	คว้ารางวลัชนะเลศิเซปักตระกร้อ
หญิงรุ่นอายุ	18	ป	ี,	14	ปี	และรองชนะเลิศ	รุ่นอายุ	12	ปี	ในการ
แข่งขันกีฬา	อปท.	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ปี	2555	

เวฬุวันเกมส์ ครั้งที่5 
นายนุชากร	 มาศฉมาดล	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน	 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุ
วัน	ภายใต้ชื่อ	“	เวฬุวันเกมส	์ครั้งที่5	”	โดยอยู่ภายใต้การบริหาร
งานของ	นางละมัย	วิเชียรด	ีผู้อ�านวยการสถานศึกษา	เมื่อวันที่	13	
พฤศจิกายน	2555	ณ	โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

นายบรรจง โฆษติจรินนัท์ นายก
เ ท ศ ม นต รี เ มื อ ง ร ้ อ ย เ อ็ ด 
เป็นประธานกจิกรรมวนัเดก็และ
กีฬาภายใน “ พอเพียงเกมส์ “ 
โดยมีนักเรียนที่พิการทางสายตา
ร่วมกิจกรรม	 ถือป้ายกิจกรรม	ณ	
โรงเรยีนเทศบาลวดัป่าเรไร	เมือ่วนั
ที่	11	ม.ค.	2556

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า

สพม	27	ร้อยเอ็ด		รับรางวัลชนะเลิศ	งานประดิษฐ์จากใบตอง	ระดับ	
มัธยมศึกษาตอนปลาย	

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน
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โครงการ SBMLD 
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน	 โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ	 ในโครงการเลี้ยงปลา	 ภายใต้
การดูแลของ	นายเรียบ	สวัสดิผล	ผู้อ�านวย
การโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

กิจกรรม
เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2555	ณ	ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จัดกิจกรรมพ่อลูก
ร่วมใจท�าบุญตักบาตร	

ลอยกระทง
เมือ่วนัที	่27	พฤศจกิายน	2555	ณ	ศนูย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ได้จัดกิจกรรม
หนนู้อยลอยกระทงขึน้	บรรยากาศเตม็ไปด้วย
ความสนุกสนานและได้รับความรู ้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของไทยอีกด้วย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ป้องกันและควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน 
เมื่อวันที	่8	มกราคม	2556	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมอืงร้อยเอด็	นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	
เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ	 โครงการป้องกันและควบคุม
ภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน	 ปี	2556	 ระหว่างโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 โดยมี	 

“ ปทุมเกมส์ “ ครั้งที่ 1 
นายนุชากร	 มาศฉมาดล	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน	 “ปทุมเกมส์”	 ครั้งที่	1	
ประจ�าปีการศึกษา	2555	ณ	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายโรจน์พงษ	์แก่นจันทร์	ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	เป็นสักขี
พยานการลงนาม	ความร่วมมอื	(MOU)โครงการป้องกนัและ
ควบคุมภาวะโภชนาการเกินในเด็กและเยาวชน	 ประจ�าปี	
2556
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เรามีเทคนิคง่ายๆ ในการปรับฮวงจุ้ยที่ท�างาน ที่จะช่วยเสริม
พลังความส�าเร็จในงานให้กับ working mom เช่นคุณ
 1.	ต�าแหน่งโต๊ะท�างานทีด่ี	อย่างแรกให้ดทูีต่�าแหน่งด้านหลงั	

เพราะทางฮวงจุ้ยข้างหลังถือว่าข้างหลังหมายถึงความมั่นคง	 ถ้านั่ง 

หันหลังให้กระจกซึ่งเป็นวัตถุที่มีการสะท้อนอยู่ตลอดเวลา	 แสดงว่า

หน้าที่การงานของคุณไม่แน่นอนแล้วนะคะ	ทางแก้คือหามู่ลี่มาปิดทับ

บริเวณด้านหลังให้ทึบอยู่ตลอดเวลา	 หรือถ้ามีตู้ทึบอยู่ด้านหลังก็พอ 

จะช่วยได้	แต่ถ้าจะให้ดี	ควรนั่งหันหลังให้ก�าแพงและหารูปภาพมาติด

ไว้ตรงบรเิวณด้านนี	้โดยเลอืกทีม่คีวามหนกัแน่น	เช่น	ภเูขา	ส่วนทศิทาง

ต�าแหน่งของการนั่งนั้น	 ถ้าเป็นห้องส่วนตัว	 ควรตั้งโต๊ะไว้ในลักษณะ 

ที่จะสามารถมองเห็นคนที่เข้ามาในห้องได้อย่างชัดเจน

	 2.	พยายามหลกีเลีย่งการตัง้โต๊ะท�างานตรงกบัประต	ูเพราะ

จะถูกนินทาว่าร้ายเอาได้	 และไม่ควรนั่งหลังลอยหรือนั่งหันหลัง 

ให้ประต	ูเพราะอาจถกูแทงข้างหลงัจากเพือ่นร่วมงานได้ค่ะ	แต่ถ้าหาก

เลี่ยงไม่ได้ควรหาฉากหรือต้นไม้มาคั้นระหว่างประตูหรือโต๊ะท�างาน

	 3.	 ไม่ควรให้โต๊ะท�างานหันไปชนกับมุมเสา	 เพราะจะท�าให้

เจอแต่เรื่องไม่ค่อยดี	 ถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หาคริสตัลมาวางสะท้อน

พลังงานด้านลบออกไป

	 4.	หันโต๊ะท�างานไปในทิศทางเดียวกัน	ถ้าคุณต้องนั่งรวมกับ

คนอื่น	ควรพยายามหันโต๊ะท�างานไปในทิศทางเดียวกัน	และหลีกเลี่ยง

การหันหน้าโต๊ะเข้าหากัน	 เพราะเดี๋ยวจะเม้าท์กันเพลินจนลืมท�างาน	

(แทนที่งานจะรุ่ง	เดี๋ยวจะถูกเจ้านายเพ็งเล็งเอา)

	 5.	แก้เคล็ดหากนั่งใต้คาน	ถ้าใครที่นั่งใต้คานจะส่งผลให้คนๆ	

นั้นมีความเครียดสูง	 การงานไม่ราบรื่น	 หรือท�างานผิดพลาดได้ง่าย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าคณุอยู่ในแผนกบญัชหีรอืการเงนิ	อาจจะส่งผลเสยี

ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก	ทางแก้ไขมหีลายแบบ	แต่ทีง่่ายทีส่ดุ	คอืการใช้

คานให้เป็นประโยชน์ด้วยการแขวนนาฬิกา	หรือติดหลอดไฟไว้ใต้คาน

	 6.	 วางของสูงที่มุมโต๊ะด้านซ้าย	 ที่ด้านซ้ายของโต๊ะท�างาน 

เป็นต�าแหน่งแห่งอ�านาจในการท�างาน	 ให้วางของที่มีความสูงมากที่สุด

เอาไว้มุมนี้	เช่น	หน้าจอคอมพิวเตอร์	ชั้นวางเอกสารสูงๆ	และควรที่จะ

มีต้นไม้เล็กๆ	 วางไว้ข้างจอคอมพิวเตอร์	 จะเป็นต้นตะบองเพชร	 เฟิร์น	

เพื่อเป็นการลดความแรงของสนามแม่เหล็กจากจอคอมพิวเตอร์

	 7.	 ของที่ควรหลีกเลี่ยงบนโต๊ะท�างาน		 ควรหลีกเลี่ยงของ

ตกแต่งบนโต๊ะท�างาน	 หรือรูปภาพที่เป็นรูปสัตว์ในสิบสองปีนักกษัตร	 

เช่น	หนู	งู	ม้า	ไก่	ลิง	ฯลฯ	เพราะสิ่งที่เราตั้งอาจกลายเป็นการชงปะทะ

กนัเองกบัปีเกดิของตวัเอง	หรอืผูท้ีม่าตดิต่อโดยไม่รูต้วั	ถ้าทีด่	ี(ทางแก้ไข

แนะน�าให้ตรวจสอบในตารางของคลังคู่มิตรปีเกิด)

	 8.	ของที่เหมาะกับด้านขวาของโต๊ะ	ซึ่งเป็นต�าแหน่งของการ

ประสานงาน	ความราบรื่น	ให้วางพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ	ที่มีความ

สูงน้อยไว้ในส่วนนี้

	 9.	 เสริมพลังตรงด้านหลังของโต๊ะ	 หากมีชั้นหรือมีพื้นที่วาง

ของได้	 ให้หา	 “เต่าคริสตัล”	 มาวาง	 เพื่อเป็นการกระตุ้นพลังงานด้าน

การสนับสนุน	และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

	 10.	ดูดซับพลังงานตรงด้านหน้าของโต๊ะ	ตรงนี้ถือเป็นจุดรับ

พลังงานต่างๆ	 ที่จะไหลเข้ามาสู่โต๊ะโดยตรง	 ให้หาแก้วน�้าใส่น�้าและ 

หินเก๋ๆ	มาวางประดับอะไร	เพื่อดูดซับพลังงานที่ดี
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สาระน่ารู้

เรื่อง	 หารือของส�านักทะเบียนราษฎร

เรียน	 นายทะเบียนจังหวัด	ทุกจังหวัด	และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

	 ด้วยปรากฏว่าม	ีส�านกัทะเบยีนหลายแห่งได้หารอืแนวทางปฏบิตัใินการนบัปีทางจนัทรคต	ิ(ปีนกัษตัร	ชวด	ฉล	ูขาล…)	

ว่า	แต่ละปีเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด	เนื่องจากปฏิทินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก�าหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดแตกต่างกัน

	 ส�านักทะเบียนกลาง	จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	เพื่อให้การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรกรณีการลงรายการเกี่ยวกับ

วันเดือนปีทางจันทรคติ	(ปีนักษัตร)เป็นไปในแนวพื้นที่รับผิดชอบถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

	 1.การลงรายการวันเดือนปีทางจันทรคติ	(ปีนักษัตร	ชวด,	ฉลู,	ขาล…)ในเอกสารการทะเบียนราษฎร	ส�านักทะเบียน

ควรถือปฏิบัติในการนับวันเดือนปีตามปฏิทินหลวงเป็นหลัก	ซึ่งก�าหนดให้วันขึ้น	1	ค�่า	เดือน	1	(อ้าย)	เป็นวันที่เปลี่ยนปีนักษัตร

ใหม	่โดยจะอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	ถึงเดือนธันวาคม	ในแต่ละปี

 2.วันสุดท้ายของปีนักษัตร คือ วันแรม 15 ค�่า เดือน 12

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด�าเนินการต่อไป

ที่	มท	0310.1/ว	4

352

ส�านักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร.(02)	6299126
(นายประกิต	กันยาบาล)

รองผู้อ�านวยการทะเบียนกลาง

ขอแสดงความนับถือ

ส�านักทะเบียนกลาง	

ถนนนครสวรรค์	กท	10300	

5	กุมภาพันธ์	2539
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วารสารร้อยเอ็ดสัมพันธ์ ฉบับเดือน ตุลาคม - ธันวาคม
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