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( นายสุเวช ชัยทองดี )
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

	 ร้อยเอ็ดสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานในช่วงสามเดือนแรกของปี	2557	มี
หลายกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ	สถานศึกษาตลอดจนภาคเอกชน	จะเห็นได้จากงานวันเด็ก	ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกๆป	ี

	 	 ในห้วงปีงบประมาณนีท้างเทศบาลของเราได้ท�าโครงการสร้างจติส�านกึและความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม	ด้วยการจัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง	ปีที่	7	เพื่อปลูกจิตส�านึกและ
สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน	มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีความสะอาด	สวยงาม	เหมาะสม	และสอดคล้องกับบริบททางสิ่งแวดล้อมของชุมชนนั้น
	 	 ขณะเดียวกันทางส�านักการศึกษา	 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย	 ให้แก่
นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 และมอบใบ
ประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	
และชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6		ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ประจ�าปีการศึกษา	2556

	 	 ท้ายนี้	 ก�าลังจะก้าวเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ไทย	หรือสงกรานต์นั่นเอง	 จึงขอให้ทุกท่าน
ระมดัระวงัในการเดนิทาง	ทกุวนันีร้ถก็มจี�านวนมาก	ถ้ารู้สกึง่วงหรอืดืม่แอลกอฮอลล์ก็อย่าขบัเลยน่ะครบั	
เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดการสูญเสียของทุกฝ่ายขอให้โชคดี
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	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 2557	ณ	
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด	 ผศ.ดร.
สาธิต	 กฤตลักษณ์	 เลขานุการนายก
เทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	น�าข้าราชการ	
พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เข้า
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ	
พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	เนื่องในวนั
พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

ส�ำนักปลัด

วันพ่อขุน

	 เมื่อวนัที่	 21	มกราคม	2557	ณ	ห้องประชุมสนุทรเทพ	ชั้น	3	
ส�านกังานเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	นายสเุวช	ชัยทองด	ีปลดัเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด	 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ท�าหน้าที่ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมอืงร้อยเอด็

	 เมื่อวนัที่	29	มกราคม	2557	ณ	เกาะกลางบงึพลาญชยั		นายสมศกัดิ์	ข�าทวพีรหม	
ผู้ว่าราชการจงัหวดัร้อยเอด็	เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน	“ประเพณบีญุ
ผะเหวดร้อยเอด็	ประจ�าปี	 2557”	ณ	 เกาะกลางบึงพลาญชยั	ร้อยเอด็	 โดยมีผู้ร่วม
แถลงข่าวประกอบด้วยนายบรรจง	โฆษิตจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	และ
นายมงักร	ยนต์ตระกูล	นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	สื่อมวลชน	ตลอดจน 
ชาวชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 โดยมี
นางสาวอจัฉราภรณ์	กนกนทสีวสัดิ์	นางสาวไทย	ประจ�าปี	2556	และนางสาวอรวภิา	
กนกนทีสวสัดิ์	นางสาวไทยประจ�าปี	2552	ร่วมกจิกรรมการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

ประชุมสันนิบาต

ประชุมแผน

แถลงข่าว “ประเพณีบุญผะเหวด”

	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2557	ณ	 ห้องประชุมสุนทรเทพ	 ชั้น	 3	
ส�านกังานเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	นายบรรจง	โฆษิตจรินนัท์	ประธาน
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด	 ในนามเจ้าภาพสถานที่จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ	 เกี่ยวกับการใช้จ่าย
เงนิสนันบิาตเทศบาลภาค/จงัหวดั	ประจ�าปี	2557	ครั้งนี้ได้รบัเกยีรติ
จาก	 นายวิชัย	 บรรดาศักดิ์	 นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย	เป็นประธานในการประชมุ
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						เมื่อวนัที่	30		มกราคม	2557	ณ	ศูนย์บรกิารร่วมแบบ
เบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท	์
นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	นายเรอืงรตัน์	รตันโภคา	สถติ	
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ต้อนรบั	 “น้องจนี่า”	อจัฉราภรณ์	กนกนทสีวสัดิ์	นางสาว
ไทยปี	 2556	 และนางสาวอรวิภา	 กนกนทีสวัสดิ์	 หรือ 
“โจอี้”	 นางสาวไทยประจ�าปี	 2552	 พร้อมกับนายสมศกัดิ์	
ข�าทวพีรหม	ผู้ว่าราชการจงัหวดัร้อยเอด็	ในโอกาสเดินทาง
มาเป็นพรเีซน็เตอร์	ถ่ายบตัรประจ�าตวัประชาชน

ต้อนรับนางสาวไทย

	 เมื่อวนัที่	20	กุมภาพนัธ์	2557	ณ	โรงแรมสาเกตนคร	ผศ.ดร.สาธติ	
กฤตลกัณ์	เลขานกุารนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	ประธานสภาวฒันธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนอง
ปรอื	อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวดัชลบรุเีข้าศกึษาดูงาน	ด้านกจิกรรมผูส้งูอาย	ุ
ตามโครงการพฒันาศกัยภาพผู้สูงอายุ

หนองปรือ

	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2557	 ณ	 โรงแรม 
สาเกตนคร	 ผศ.ดร.สาธิต	 กฤตลักษณ์	 เลขานุการนายกเทศมนตรี-เมือง
ร้อยเอ็ด	 พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาล
ต�าบลคลองสาม	 ต�าบลคลองสาม	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธาน ี
เข้าศกึษาดูงานด้านการพฒันาระบบการให้บรกิารประชาชนและการส่งเสรมิ
ประชาธปิไตยในชมุชนของเทศบาลเมอืงร้อยเอด็

	 เมื่อวนัที่	10	กุมภาพนัธ์	2557	นายภาคิน	
เตชอุดมรัตน์	 ประธานมูลนิธิอิกลักเซี่ยงตึ้ง	
(มูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล)	 และคณะกรรมการ
มูลนธิิ	มอบชดุประดาน�้า	จ�านวน	2	ชดุ	มูลค่า
กว่า	7	หมื่นบาท	ให้กบัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	เพื่อ
น�าไปใช้ประโยชน์ทางด้านอุทกภัย	 โดยนาย
บรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอ็ด	 ดร.นุชากร	 มาศฉมาดล	 รองนายก
เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ผู้บริหารเทศบาล	 เป็น
ตัวแทนรบัมอบ	

มอบชุดประดาน�า้

คลองสาม
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	 เมื่อวนัที่	24	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	ห้องประชุมม่วงขาว	โรงเรยีน
เทศบาลวดัสระทองสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	นายบรรจง	โฆษติ
จิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ดร.นุชากร	 มาศฉมาดล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 สมาชิกสภาเทศบาล	 ผู้บริหาร
สถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	8	แห่ง	ให้การต้อนรบัคณะ
ศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 น�าโดย 
นายวิชัย	 บรรดาศักดิ์	 นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด	 และคณะ 
เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา	 ของส�านักการ
ศกึษาเทศบาลเมอืงร้อยเอด็และได้รบัเกยีรตจิากท่านนายกเทศมนตรี
เมอืงร้อยเอด็	และท่านรองนายกฯร่วมบรรยายพเิศษในครั้งนี้ด้วย

ขอนแก่น

นครปากเกร็ด 

						เมื่อวนัที่	25	กุมภาพนัธ์	2557		
ณ	โรงแรมสาเกตนคร	ผศ.ดร.สาธิต	
กฤตลักษณ์	 เลขานุการนายก
เทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็		พร้อมส่วน
เกี่ยวข้องให้การต้อนรบั	คณะศกึษา
ดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น	
จังหวัดขอนแก่น	 น�าโดยนายธีระ
ศักดิ์	 ฑีฆายุพันธ์	 นายกเทศมนตรี
นครขอนแก่น	และคณะ	มาศึกษาดู
งานเรื่องการจัดภูมิทัศน์เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยนื

นครปากเกร็ด 

	 เมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	 2557	 ณ	 ห้องประชุม 
สนุทรเทพ	ชั้น	3	ส�านกังานเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	มี
การจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 สมัย
สามัญ	 สมัยแรก	 ประจ�าปี	 2557	 นายประสิทธิ์	
ธนานันต์	 ประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 เป็น
ประธานในการประชุม	 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม	
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรให้แก่
นักกีฬาที่เข ้าร ่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนแห่ง
ประเทศไทย	ครั้งที่	31	ชลเกมส์	นักกฬีาของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดได้รับเหรียญรางวัลเป็นอันดับหนึ่งของ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	อนัดบั10	ของประเทศไทย			

ประชุมสภา

	 เมื่อวนัที่	28	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	ห้องประชมุสนุทรเทพชั้น3			ส�านกังาน
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	มกีารการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2556	โดยนาย
คมกริช	 จุรีมาศ	 ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์	 อปพร.เทศบาล
เมืองร้อยเอด็	ด�าเนนิการประชมุ
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	 เมื่อวนัที่	4	มกราคม	2557	นายเรืองรตัน์	 รตันโภคาสถติ	
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ลงพื้นที่ก่อสร้างประตูน�้าด้าน
หลงัวดับูรพาภริาม	 (ปากกะโถน)	 และสระสิม	 ในเขตเทศบาลฯ	
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย	 ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ท้ายฝายคลองรอบเมอืง	และทางระบายน�้า						

ตรวจประตูน�้า

รองเรืองตรวจโครงการผันน�้าดิบ 	 เมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2557	 นายเรืองรัตน	์
รตันโภคาสถติ	รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	น�า
คณะเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน	 ลงพื้นที่	 บริเวณต้นน�้า
โครงการผันน�้าดิบเข้าสู ่บึงพลาญชัย	 ระยะทาง	
5กิโลเมตร	 เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าในบึงพลาญชัยให้
สามารถถ่ายเทหมนุเวยีน	เพิ่มปรมิาณน�้าในบงึพลาญ
ชัย	 เพื่อประโยชน์โดยรวมทั้งคนและสัตว์น�้าในบึง
พลาญชยัให้มปีรมิาณออกซเิจนเพิ่มมากขึ้น

จัดสถานที่ประกวดธงผะเหวด
ประจ�าปี 2557

จัดสถานที่เตรียมงานบุญผะเหวด

ท�าแล้วเสรจ็

ขณะท�า

	 นายเรืองรัตน์	 รัตนโภคาสถิต	 รองนายกเทศมนตรีเมือง
ร้อยเอด็	ลงพื้นที่ตรวจดคูวามเรยีบร้อยในการจดัสถานที่งานบญุ
ผะเหวด	2557
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	 เตรียมสถานที่กางเต้น,โต๊ะ-เก้าอี้	
งานวันคนพิการประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด	
2557	 ณ	 ศูนย ์การศึกษาและฟ ื ้นฟู
สมรรถภาพคนตาบอดร้อยเอด็

ตีเส้นจราจรถนนคุ้มศรีสุวรรณ

ทาสีคันหิน 
รอบบึง

พลาญชัย

ตีเส้นถนนศรีเทวา

ทาสีคันหินสี่แยกศาล

ด�าเนินการทาสีสะพานไหมไทย

วางระบบน�้าสปริงเกอร์บริเวณ
ริมคลองคูเมืองตะวันตก
ฝั่งทิศใต้ ถ.ราชการด�าเนิน

ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ขณะด�าเนนิงาน
หลงัท�าก่อนท�า

ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ขณะด�าเนนิการ
ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ขณะท�า

หลังด�าเนนิการแล้วเสรจ็ขณะด�าเนนิการ

ด�าเนนิการแล้วเสรจ็

ขณะด�าเนนิการ
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สว.เกมส์

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

	 วนัที่	8	มกราคม	2557	ณ		บรเิวณลานแอโรบคิภายในบงึพลาญชยัจหัวดัร้อยเอด็	
นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	ประธานในพธิเีปิดการแข่งขนั
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดครั้งที่6	 ภายใต้ชื่อ	 สว.เกมส์	 การแข่งขันกีฬา	
สว.เกมส์	ครั้งที่6	ซึ่งมกีารแข่งขนันี้	1.การแข่งขนัหมากรกุ	2.การแข่งขนัเดนิ	วิ่ง	มาราธอน	
500	เมตร	3.ปิดตาตปีี๊บ	4.อุ้มลูกตามแฟน	และ	5.การประกวดกองเชยีร์

	 เมื่อวนัที่	23	มกราคม	2557	ณ	ห้องประชมุรฐักจิไคลคลา	
ศูนย์บรกิารร่วมแบบเบด็เสรจ็เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ดร.วฒันพงษ์	
ชิตทรงสวัสดิ์	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 น�าผู้บริหาร
เทศบาล	 สมาชิกสภาเทศบาล	 พนักงาน	 ส่วนเกี่ยวข้องสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
รางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	 ซึ่งน�าโดยนายสมศักดิ์	
บุญดาว	 ผู้อ�านวยการส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
และคณะ	 ก่อนชมวีดีทัศน์แนะน�าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อม
พันธกิจในด้านต่างๆของเทศบาล	 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ระดับประเทศด้านขยะและ
พื้นที่สเีขยีวต่อไป

ประชุมอาเซี่ยน
ท�าหมัน

	 เมื่อวนัที่	24	มกราคม	2557	ณ	
ชุมชนศิริมงคลในเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด	 ดร.วัฒนพงษ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	
รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	นาย
ฉัตรชัย	 นวลเพ็ญ	 ผู้อ�านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและผู ้
เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่ให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้า
หน ้าที่ส� านักงานปศุสัตว ์จั งหวัด
ร้อยเอด็	ในการร่วมมอืกนัท�าโครงการ
ลดปริมาณสุนัข	 และ	 แมว	 ในเขต
เทศบาล	 โดยออกให้บริการท�าหมัน	
สนุขั	แมว
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ท�าบุญตลาดหนองแคน

ผู้สูงอายุ

อสม.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	 31	 มกราคม	 2557	 ณ	 ตลาดหนองแคน	 ตลาดเทศบาล 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เมอืงร้อยเอด็	นายบรรจง	 โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีทศบาลเมอืง
ร้อยเอด็ให้เกยีรตเิป็นประธาน	กจิกรรมท�าบญุตลาด	และถอืโอกาสฉลองเทศกาลปีใหม่	ไทย-	จนี	โดยมีพี่น้อง	ประชาชนชาวคุ้ม	ตลาดหนอง
แคน	คณะผู้บรหิารเทศบาลฯ	กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมอืงร้อยเอด็เข้าร่วม

	 เมื่อวนัที่	12	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	สถานแสดงพนัธุ์สตัว์น�้า
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรี
เมอืงร้อยเอด็	พบปะผู้สูงอายุในกจิกรรมวนัผู้สูงอายปุระจ�าเดอืน	
กมุภาพนัธ์	2557	กิจกรรมครั้งจดัขึ้นเพื่อผู้สูงอายไุด้	พูดคยุ	แลก
เปลี่ยน	 เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 โดยทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้
จดัหาวทิยากรจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดแูลสขุภาพของ
ผูส้งูวยัมาให้ความรู	้ด้านการดแูลสขุภาพในแต่ละเดอืน	อาท	ิโรง
พยาบาลกรงุเทพจรุเีวช	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	เป็นต้น	ส�าหรบักจิ
กรรมอื่นๆ	ยงัมกีารตรวจร่างกาย	วดัความดนั	การตดัผมฟรี	ด้วย

	 เมื่อวันที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2557	ณ	 ห้องไพฑูรย์	 โรงแรม 
เพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายก
เทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	ประธานเปิดการประชมุปฏบิตักิาร	การ
ใช้รูปแบบอุทยานการเรียนรู ้สุขภาพ	 ครั้งที่	 2	 โดยนางสาว
เบญจมาศ	สรุมติรไมตร	ีผู้อ�านวยการกองสขุศกึษา	เป็นผู้กล่าว
รายงาน

	 เมื่อวนัที่	25	กุมภาพนัธ์	2557	ณ	ห้องประชมุสนุทรเทพ	
ชั้น	3	ส�านกังานเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ดร.วัฒนพงษ์	ชติทรง
สวสัดิ์	รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	เป็นประธานการอบรม
เชงิวชิาการและนเิทศงาน	อสม.ภายในเขตเทศบาล

อุทยานการเรียนรู้
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หน้ำบ้ำน
น่ำมอง

	 เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมการ
ประกวดสดุยอดชมุชนหน้าบ้านน่ามอง	ปีที่	๗	ตามโครงการ
สร้างจติส�านกึและความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อม	เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปลูกจิตส�านึกและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วน	มสี่วนร่วมในการปรบัปรงุและพฒันาสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชนให้มีความสะอาด	 สวยงาม	 เหมาะสม	 และ
สอดคล้องกบับรบิททางสิ่งแวดล้อมของชมุชนนั้น
	 ขณะนี้	 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวด 
สดุยอดชมุชนหน้าบ้าน	 น่ามอง	 ปีที่	 ๗	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗ 
ได้ด�าเนินการตัดสินกิจกรรมการประกวดสุดยอดชุมชน 
หน้าบ้าน	น่ามอง	ปีที่	๗	รอบตดัสนิเสรจ็สิ้นเรยีบร้อยแล้ว	
ปรากฏผลดงันี้
รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 ชมุชนวดัเวฬวุนั
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที	่๑	 ได้แก่	 ชุมชนวัดบึง
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที	่๒	ได้แก่	 ชุมชนศรีอุดม
รางวัลอัตลักษณ์ชุมชนดีเด่น	 ได้แก่		ชุมชน	บขส.		
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โครงกำรสวัสดีประชำกรอำวุโส
ภำยในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด

วันคล้ายวันเกิด	นางทองใส	ภูโสภา
อาย	ุ๙๔	ปี	๑	มกราคม	๒๕๕๗

วันคล้ายวันเกิด	นางทอง	เนื่องโนราช
อายุ	๙๒	ปี	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๗

วันคล้ายวันเกิด	นางทองต่อ	ภารานะที
อายุ	๙๘	ปี	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗

วันคล้ายวันเกิด	นางมะไล	จันทค�าจร
อายุ	๙๒	ปี	๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗

วันคล้ายวันเกิด	นางเนี่ยม	แซ่ลี้
อาย	ุ๙๓	ปี		๓๐	มกราคม	๒๕๕๗

	 นายบรรจง	 โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็ได้น�า
ทีมผู้บริหารและพนักงานเทศบาลน�ากระเช้าออกมาเยี่ยมและแสดง
ความยินดีในวันคล้ายวันเกิดผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
พร้อมทั้งแนะน�าในการป้องกนัการเจบ็ป่วยดแูลสขุภาพเบื้องต้นส�าหรบั
ผู้สูงวยั

	 หลกัเกณฑ์ของผู้สูงอายทุี่จะได้รบัการไปเยี่ยมจากคณะผู้บรหิารเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จะต้องมชีื่อในทะเบยีนบ้านในเขต
เทศบาลต้องมีอายุตั้งแต่	 90	 ปีขึ้นไป	 และเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็จะออกไปเยี่ยมที่บ้าน	 โดยให้ทีม
พยาบาลจากกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อมออกไปตรวจสขุภาพเบื้องต้นให้พร้อมมอบกระเช้าของขวญั	เพื่อเป็นก�าลงัใจแก่ผูส้งู
วยั	ถอืเป็นการดูแลทกุข์	สขุ	ของพี่น้องประชาชนอกีทางหนึ่ง
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	 เมื่อวนัที่	5	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	ห้องประชมุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 นาย
บรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	
ดร.นุชากร	 มาศฉมาดล	 รองนายกเทศมนตรีเมอืง
ร้อยเอ็ด	 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ	 นายสมศักดิ์	 เศรษฐโถ	 นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ 
จงัหวดัร้อยเอด็และคณะมาลงนามความร่วมมอืการพฒันาศกัยภาพ	ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

mou สุวรรณ

	 สถานศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูก
เสอื-ยวุกาชาด	ระหว่างวันที่	 21-22	กมุภาพนัธ์	 2557	ที่ค่ายลูก
เสอืโรงเรยีนเทศบาลหนองหญ้าม้า	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัร้อยเอด็	
	 ผศ.ดร.สาธติ	กฤตลกัษณ์	เลขานุการนายกเทศมนตรเีมอืง
ร้อยเอด็	ดร.นชุากร	มาศฉมาดล	รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	
ผู้บรหิารสถานศกึษาทั้ง	8	แห่ง	ให้เกยีรตมิาร่วมกจิกรรมในครั้งนี้	

เข้าค่าย

วันครู
	 เมื่อวันที่	 16	 มกราคม	 2557	ณ	 บริเวณด้านหน้าเสาธง
โรงเรยีนเทศบาลวดัสระทองสงักดัเทศบาล	เมอืงร้อยเอด็	ดร.นุ
ชากร	มาศฉมาดล	รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	น�าผูบ้รหิาร
เทศบาล	 ผู้บรหิารสถานศึกษา	 คณะคร	ู อาจารย์และบคุลากร
ทางการศกึษา	สงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็		ร่วมกจิกรรมท�าบญุ
ตกับาตร	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	แก่พระภกิษสุงฆ์	9	รูป	เนื่องใน	
“วนัครู”	
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แถลงข่าวสงกรานต์	 	 	 	 	 เมื่อวนัที่	18	มนีาคม	2557	ณ	สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ร้อยเอด็	มกีาร 
	 	 	 	 	 จดังานแถลงข่าวสงกรานต์		ประจ�าปี	2557	ครั้งนี้ได้รบัเกยีรตจิาก	นายเลอ
เกยีรติ	แก้วศรจีนัทร์	รองผูว่้าราชการจงัหวดัร้อยเอด็	นายทศันยั	ไวนยิมพงศ์	รองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็	นายนพรตัน์	
กอกหวาน	ผูอ้�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ส�านกังานขอนแก่น	และนายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็

วันเด็ก
	 เมื่อวนัที่	11	มกราคม	2557	จงัหวดั
ร้อยเอ็ดโดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ร่วมกับ			
ส่วนราชการ	 สถานศึกษา	 หน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 บริษัท	 ธนาคาร 
ห้างร้านต่างๆ	กว่า	60	หน่วยงาน	ได้จดังาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2557 
ณ	 บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย	 และ
บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	
โดยมีนายพลากร	 บุญประคอง	 รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธี
เปิดงาน
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	 นายสมศักดิ์	 ข�าทวีพรหม	 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอด็	เปิดงานประเพณบีญุผะเหวดร้อยเอด็	ประจ�า
ปี	 2557	อย่างยิ่งใหญ่โดยม	ีนายมงักร	ยนต์ตระกูล	
นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็		นายบรรจง	
โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	และส่วน
ราชการร่วมพธิท่ีามกลางนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างเนื่องแน่น	ณ	สวน
สมเดจ็พระศรนีครนิทร์	เมื่อวนัที่	8	มนีาคม	2557
	 งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด	 ประจ�าปี	
2557	จัดขึ้นระหว่างวนัที่	7	–	9	มีนาคม	2557	โดย
งานได้มขีึ้นตั้งแต่วนัที่	7	มนีาคมที่ผ่านมาด้วยขบวน
แห่พระอุปคุตพระราชทานรอบเมือง	 การประกวดธง
ผะเหวด		วันที่	9	มนีาคม	ในเวลา	05.00	น.	มกีารแห่
ข้าวพันก้อน	 เทศน์สังกาด	 ท�าบุญตักบาตรข้าวสาร	
อาหารแห้งพระสงฆ์	 101	 รูป	 เทศน์คาถาพัน/เทศ
มหาชาต	ิ13	กัณฑ์	แห่กณัฑ์จอบกณัฑ์หลอน	แจกโค	
–	กระบอื	ปล่อยปลา	พธิแีจกสตัสดกมหาทาน	101	
ชุด	 และการแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนจากคุ้มวัด	
ชุมชน	 ในเขตเทศบาล	 และทั้ง	 20	 อ�าเภอของชาว
ร้อยเอด็	ร่วมงาน	สนกุสนาน	พร้อมรับอานสิงฆ์	ผล
บุญกันเนืองแน่น	 และในปีนี้จ�านวนต้นกัณฑ์หลอน	
320	ต้น	จ�านวนเงนิร่วมท�าบญุ	1,916,646	บาท

บุญผะเหวด
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รับใบประกำศ

บัณฑิตน้อย
	 เมื่อวนัที่	10	มนีาคม	2557	ณ	หอประชุมโรงเรยีนเทศบาล
วดัเวฬวุนั	นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	
เป็นประธานมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย	 ให้แก่นักเรียนที่ส�าเร็จ
การศกึษาระดบัชั้นอนบุาลของโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	
ทั้ง	8	แห่ง	ประจ�าปีการศกึษา	2556	และนกัเรยีนที่ส�าเรจ็การศกึษา
เข้ารบัวฒุบิตัรบณัฑติน้อย	จ�านวน	363	คน	

	 เมื่อวนัที่	20	มนีาคม	2557	ณ	หอประชุม
โรงเรยีนเทศบาลวดัสระทอง	นายบรรจง	โฆษติจิ
รนนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	เป็นประธาน
มอบใบประกาศนียบัตร	 ให้แก่นักเรียนที่ส�าเร็จ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ชั้น
มธัยมศกึษาปีที่	3	และชั้นมธัยมศกึษาปีที่	6	ของ
โรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	 ประจ�าปี
การศกึษา		2556
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	 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2557	 วงดนตรีลูกทุ่ง	
โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั	1	ในการประกวดแข่งขันวงดนตรลีูกทุ่งมุ่งสู่อาชพี
ชงิแชมป์ภาคอสีาน	57	ณ	เทศบาลเมอืงยโสธร

			เมื่อวนัที่	3	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	
2557	ด.ญ.ศศธิร	นามสง่า		และ
นายรังสิมันตุ์	 สายอุ่นใจ	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	 การประกวด
แข่งขันร้องเพลง	 (Singing	 Con-
test)	 ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		
ในโครงการเปิดโลกทัศน์และ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน		
“Open	Vision	and	Student	Ex-
change	to	ASEN”	(ASEN	Camp)	
ณ	มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็		

	 นางชวนชดิ	ศรถีาวรณ์	รบัเกยีรตบิตัรพนกังาน
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นและประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี	 เนื่องในกิจกรรมวันครู	 ประจ�าปี	 2557 
ณ	 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	 เมื่อวันที่	 16	
มกราคม		2557

	 นายสุพัฒน ์ 	 ค� าภั กดี 
ผู ้ อ� า นวยการสถานศึ กษา	
โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	
น�านักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ป ีที่ 	 1 -3	 โรงเรียนเทศบาล 
วัดบูรพาภิราม	 ทัศนศึกษา 
วดัป่ากงุ	และวดัสระพงัทอง

	 เมื่อวนัที่	3-4	กมุภาพนัธ์	2557	นายสมเกยีรติ 
กาญจนหงส์	 ผู ้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวดัเหนอื	น�าคณะครูเข้าร่วมกจิกรรมอาเซี่ยน	
ณ	มหาวทิยาลยัราชภฏัร้อยเอด็

	 เมื่อวนัที่	7	มนีาคม	2557	นายสมเกยีรต	ิกาญจนหงส์		ผูอ้�านวยการสถานศกึษา
โรงเรยีนเทศบาลวดัเหนอื	ได้จดัวนัอ�าลาให้กบันกัเรยีนนะดบัชั้น	ประถมศกึษาปีที่	6

โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทองท.1

โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิรามท.2

โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือท.3

โรงเรียนในสังกัดเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด
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	 เมื่อวนัที่	14	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	วดับงึ
พลาญชยั	นางธนติา	กลุสวุรรณ	ผู้อ�านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 
น�าคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
บรรยายธรรม

	 เมื่อวนัที่	10	มีนาคม	2557	
ณ	โรงเรยีนเทศบาลวดัเวฬวุนั	นาง
ธนิตา	 กุลสุวรรณ	 ผู้อ�านวยการ
สถานศกึษา	 โรงเรยีนเทศบาลวดั
ป่าเรไร	 น�าคณะครูและนักเรียน
เข ้ า ร ่ วมพิ ธี มอบเกี ย รติบั ต ร		
บัณฑิตน้อย	 2556	 โรงเรียนใน
สั งกัด เทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด		
ประจ�าปีการศกึษา	2556

	 ขบวนเกียรติยศ	 แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาของโรงเรียน
เทศบาลหนองหญ้าม้าที่ได้รบัรางวลั	 กฬีา	 อปท.	 แห่งประเทศไทย	
ประจ�าปี	 2556	 “ชลเกมส์”	 ระหว่างวันที่	 19-28	 มกราคม	 2557 
ณ	จงัหวดัชลบรุสีรปุเหรยีญรางวลัเฉพาะ	นกักฬีาโรงเรยีนเทศบาล
หนองหญ้าม้า	ที่ได้รบัเหรยีญรางวลัเหรยีญทอง	2	เหรยีญ	เหรยีญ
เงนิ	3	เหรยีญเหรยีญทองแดง	3	เหรยีญ

	 ขอแสดงความยนิดี
กับ	 นายวีรวัฒน์	 บุญส่ง		
เห รี ยญทองแดงกีฬา 
เทควันโด้	 กีฬานักเรียน	
นักศึกษาแห่งชาติ	 ครั้ง 
ที่	5	ณ	จงัหวดัเพชรบูรณ์
ระหว่าง	28	มกราคม	-	5	
กมุภาพนัธ์	2557		

	 เมื่อวันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2557	 ณ	 โรงเรียน
เทศบาลวดัเวฬวุนั	 นายบรรจง	 โฆษติจรินนัท์	 นายก
เทศมนตรีเมืองร ้อยเอ็ดเป็นประธานในการเปิด	
กิจกรรมเดนิทางไกลและเข้าค่ายพกัแรม		

	 เมื่อวนัที่	10	มีนาคม	2557	ณ	
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน	 เป็นเจ้า
ภายในการจดังานพธิมีอบเกยีรตบิตัร	
บัณฑิตน้อย	 2556	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ประจ�าปีการศึกษา	 2556 
โดยการด�าเนนิงานของ	นางละมยั	วิเชยีรด	ีผู้อ�านวยการสถานศกึษา	โรงเรยีนเทศบาล
วดัเวฬวุนั

โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าเรไรท.4

โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ้าม้าท.5

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวันท.6
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	 โรงเรียนเทศบาลวัด
ราษฎรอุทิศ	 ได้จัดกีฬาสี
ภายใน	 โดยการน�าของ	
น า ย เ รี ย บ 	 ส วั ส ดิ ผ ล 
ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร
อทุศิ		

	 น า ย เ รี ย บ 	 ส วั ส ดิ ผ ล 
ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า 
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	

ไ ด ้ จั ด กิ จ ก ร ร ม 
วั น อ� า ล า แ ล ะ
ประชุมผู้ปกครอง
ร ้อยเปอร ์ เซ็นต 	์
ประจ�าปีการศกึษา		
2556

	 โรงเรยีนอนบุาลเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ได้จดักจิกรรมกฬีาสภีายใน		
“ปทมุเกมส์”	ครั้งที่	2	โดยการน�าของ		นายไพรนิทร์		สนิธไุพร		ผู้อ�านวย
การสถานศกึษาโรงเรยีนอนบุาลเทศบาลเมอืงร้อยเอด็

	 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จัดงานประเพณี
บญุผะเหวด	เพื่อให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วมในงานประเพณปีระจ�า
จงัหวดั	โดยการน�าของ		นายไพรินทร์		สินธไุพร		ผู้อ�านวยการ
สถานศกึษาโรงเรยีนอนบุาลเทศบาลเมอืงร้อยเอด็

	 นายบรรจง	โฆษิตจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมอืง
ร้อยเอ็ด	 เป็นประธานเปิดกีฬาสีภายใน	 มอนเตสซอรี่
เกมส์	 2556	 เพื่อให้เด็ก	 ๆ	 เรียนรู้การท�างานเป็นทีม	
ความสามคัคภีายในกลุ่ม		

	 ศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จดักจิกรรมวนัปิดภาคเรยีน		เพื่อให้เดก็	ๆ	
ได้ร่วมกันสนกุสนานก่อนจะปิดภาคเรยีนประจ�าปี	2556

โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศท.7

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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วารสารร้อยเอ็ดสัมพันธ์ ฉบับเดือน มกราคม - มีนาคม
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