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ช่วยเหลือเบื้องต้นราษฎรที่เดือดร้อนประสบปัญหาอัคคีภัย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส�านักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่น
พิจารณาร่างประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันแม่แห่งชาติ โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น
พิธีลงนาม (MOU) อบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัคร
งานแสดงมุทิตาจิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
การประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาล

กองช่าง

กองสำธำรณสุข 
    และสิ่งแวดล้อม

โครงกำรรำงวัล
พระปกเกล้ำทองค�ำ

โครงกำรสวัสดี
ประชำกรอำวุโส

11
กอง
คลัง

ส�ำนักศึกษำ

เข้ำพรรษำ

14

13

โรงเรียน
ในสังกัด

เทศบำล
เมืองร้อยเอ็ด

รำงวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ประจ�ำปี ๒๕๕๕

E D I T O R
’s talk

CONTENTS

	 	 ร้อยเอ็ดสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานในช่วงเดือน

กรกฎาคม	 -	 กันยายน	พ.ศ.2557	 มีหลายกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ	 สถาน

ศึกษาตลอดจนภาคเอกชนจะเห็นได้จากงานประเพณีเข้าพรรษา	 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

	 	 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	คือ	รางวัลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่	ีประจ�าปี	2555	และเข้ารบัการประเมนิในโครงการรางวลั

พระปกเกล้าทองค�า	ประเภทการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ประจ�า

ปี	2557	ขณะเดียวกันทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดูงานและแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรม	เมือง

ฝางเฉิงก่างและเมืองหลิ่วโจว	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 	 ท้ายนีเ้ป็นช่วงก�าลงัจะออกพรรษาแล้ว	ซึง่ในแต่ละทีก่จ็ะมกีารจดังานหรอืกจิกรรมท่ี

แตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น	 โดยแต่ละที่ก็มีจุดประสงค์มุ่งเน้นไปที่การจัดงานเพื่อ

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่	ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรีนรู้ทั้งสิ้นครับ

( นายสุเวช ชัยทองดี )
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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	 วันที่	 3	 กรกฎาคม	 2557	 ณ	 ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า	 เขตเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด	 ดร.วัฒนพงษ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 

สมาชกิสภาเทศบาล	ผูอ้�านวยการกองสวสัดกิารสงัคม	ส่วนเกีย่วข้อง	ลงพืน้ทีใ่ห้การ

ช่วยเหลือเบื้องต้นราษฎรที่เดือดร้อนประสบปัญหาอัคคีภัย	 รายนางสาวธนพร	 

บุตรทอง	 อายุ	 46	 ปี	 อยู่บ้านเลขท่ี	 449/198	บ้านหนองหญ้าม้า	 ต�าบลในเมือง	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

ช่วยเหลือเบื้องต้นราษฎรที่เดือดร้อน
ประสบปัญหาอัคคีภัย

	 วันที่	 17	 กรกฎาคม	 2557	 เวลา12.00น.	 

ณ	 โรงแรมสาเกตนคร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 นายบรรจง	

โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ร่วม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	 จากเทศบาลเมืองเมืองพล	

จังหวัดขอนแก่น	 ซ่ึงน�าโดยนายสุวัฒน์	 อังสนันท์	

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล	จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเมืองพล

	 วันที่	 30	 -	 31	 กรกฎาคม	 2557	ณ	ห้องประชุมปัทมานนท์	 (ชั้น	 2)	

ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรี

เมืองร้อยเอ็ด	 และคณะผู ้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ปลัดเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด	รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ผู้อ�านวยการกอง	/	ฝ่าย/	งาน	

เข้าร่วมพิจารณาร่างประมาณการรายรับและรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2558	

ต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน โครงการ
ส�านกัทะเบียนท้องถิน่ดเีด่น 
วันที่	21	กรกฎาคม	2557	ณ	ห้องประชุมสุนทรเทพ	

ช้ัน	 3	 ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ดร.นุชากร	 

มาศฉมาดล	 และนายเรืองรัตน์	 รัตนโภคาสถิต	 

รองนายกเทศมนตรีเมืองร ้อยเอ็ด	 น�าผู ้บริหาร	 

เทศบาล	 สมาชิกสภาเทศบาล	 ผู้อ�านวยการทุกกอง	 

เจ้าหน้าที่	 ส่วนเก่ียวข้อง	 ร่วมให้การต้อนรับคณะ

กรรมการตรวจประเมิน	 โครงการส�านักทะเบียน 

ท้องถิ่นดีเด่น	 รอบสุดท้ายระดับประเทศ	 น�าโดย	 

นายเอกฉันท์	 บุณยรัตพันธุ์	 ผู้อ�านวยการส่วนป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตการทะเบียนราษฎร 

และบัตรประจ�าตัวประชาชน

พิจารณาร่างประมาณการรายรับและรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
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	 วันที่ 	 12	 สิงหาคม	 2557	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันทร ์	 

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	น�าผู้บริหารเทศบาล	พนักงาน	เจ้าหน้าที	่

ผู้บริหารสถานศึกษา	 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	 ทั้ง	 8	 แห่ง	 ร่วมพิธี 

จุดเทียนชัยถวายพระพร	 ถวายเป็นพระราชกุศล	 เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนารถ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 82	 ณ	 บริ เวณสวนสมเด็จ 

พระศรีนครินทร์	บึงพลาญชัย	ร้อยเอ็ด	

วันแม่แห่งชาติ

	 วันที่	 7	 สิงหาคม	 2557	ณ	 ห้องประชุมสุนทรเทพ	 ช้ัน	 3	 เทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 

ประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	 สถานประกอบการ 

ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 คร้ังน้ีเป็นการตรวจแนะน�าการป้องกันและ 

ระงับอัคคีภัย	 ให้กับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงได้แก่	 อาคารทั้ง	 9	

ประเภท

โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 
สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

พิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) วันที่	 18	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2557	

ณ	 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลเหนือเมือง	

นายบรรจง	 โฆษิตจิ รนันท ์ 	 นายกเทศมนตร ี

เมืองร้อยเอ็ด	 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)	 เพื่อจัดท�าบริการ

สาธารณะด้านบรรเทาสาธารณภัยระหว่างศูนย์ฅ

ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย	 พื้นที่โซน	 1	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 และเครือข่ายด้านการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย	ประจ�าปี	2557

	 วันที่	 18	 สิงหาคม	 2557	

ณ	 ห้องประชุมสุนทรเทพ	 ชั้น	 3	

ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	

การจัดการประชุมสภาเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ดสมัยสามัญ	สมัยที่	3	

ครั้งท่ี	 2	 ประจ�าปี	 2557	 เพื่อ 

ขบัเคลือ่นนโยบายการบรหิารงาน

ของคณะผู้บริหารซึ่งจะมีการน�า

เสนอขอความ	 เห็นชอบจากสภา

เทศบาล

ประชุมสภา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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	 วันที่	 20	 สิงหาคม	 2557	 นายเรืองรัตน์	 รัตนโภคาสถิต	 รองนายก

เทศมนตรเีมอืงร้อยเอ็ด	ประธานเปิดการอบรมทบทวนเครอืข่ายอาสาสมคัร

ด้านการทะเบียนราษฎร	 ประจ�าชุมชน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	

เนื่องจากอาสาสมัครจะเป็นส่ือในการให้ความรู้	 สร้างความเข้าใจ	 และ 

เป็นผู้ประสานงาน	 ระหว่างส�านักทะเบียนท้องถิ่นกับสมาชิกในชุมชน 

ในการรับข่าวสาร	เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านการทะเบียนราษฎร

อบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัคร
ด้านการทะเบียนราษฎร ประจ�าชุมชน

	 วันที่	28	สิงหาคม	2557	ณ	ห้องประชุมสุนทรเทพ	ชั้น	3	

ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท	์ 

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

จากเทศบาลต�าบลแม่จะเรา	 อ�าเภอแม่จะมาด	 จังหวัดตาก	 

น�าโดย	 นายบุญส่ง	 บูลย์ประมุข	 นายกเทศมนตรีเทศบาล 

ต�าบลแม่จะเรา	

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลต�าบลแม่จะเรา

	 วันที่	22	กันยายน	2557	ณ	โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น	ร้อยเอ็ด	

นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	เป็นประธาน

จัดงานเล้ียงเพื่อแสดงมุทิตาจิต	 กับข้าราชการครูที่ เกษียณอายุ

ราชการ(ครบ	60	ปี)

งานแสดงมุทิตาจิต
วันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

	 วันที่	 22กันยายน	 2557	ณ	ห้องประดับเพชร	 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดย	 ดร.สมศักดิ์	 จังตระกุล	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดร้อยเอ็ด	ประธานพิธีเปิดการประชุม	นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด	กล่าวรายงานการประชุม

สัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งประกอบไปด้วยเทศบาลที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น	จ�านวน73	เทศบาล	

การประชุมสัมมนาวิชาการ
สันนิบาตเทศบาล
จังหวัดร้อยเอ็ดครั้ง ที่2/2557
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กองช่างทาสีคันหิน ถนนหายโศรก	(หน้าร้านวีระเภสัช)

ขณะด�าเนินการ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

กองช่างปรับปรุง
ถ.เทวาภิบาล	ซอย	21

กองช่างปรับปรุงทางเข้าที่จอดรถตลาดสระทอง
ขณะด�าเนินการ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

กองช่างติดตั้งโคมไฟ
เพิ่มแสงสว่างสี่แยก
ลาดหน้าบ้านไผ่ 3 ชุด

ขณะด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ

กองช่างปลูกซ่อมไม้คลุมดินเกาะกลาง	ถ.เทวาภิบาล	

ขณะด�าเนินการ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

กองช่างเปลี่ยนกล่องกันน�า้ชุดควบคุมไฟน�้าพุรอบคลองคูเมืองทั้ง 9 จุด

ขณะด�าเนินการ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ
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	 วันที่	 2	 กรกฎาคม	 2557	 นายเรืองรัตน์	 รัตนโภคาสถิต	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 

และคณะลงพื้นที่การก่อสร้างภายใต้การก�ากับดูแลของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 3	 จุด	 ประกอบด้วย	

ถนนทางเข้าค่าย	 ร	 16	 พัน	 1	 (ค่ายประเสริฐสงคราม)	 บริเวณ	 3	 แยก	 จส.3	 บริเวณด้านหลัง 

การก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ลงพื้นที่การก่อสร้างภายใต้การก�ากับ
ดูแลของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

กองช่างออกตรวจความคืบ
หน้าการก่อสร้าง 	วันท่ี	 28	 กรกฎาคม	

2557	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดภายใต้การน�าทีม	 ของผู้บริหาร

แนวคิดใหม่	 ท�างานเชิงรุกใส่ใจประชาชน	 นายเรืองรัตน	์ 

รัตนโภคาสถิต	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ออกตรวจ 

ความคืบหน้าการก่อสร้างถนนล�าห้วยเหนือ	ช่วงที	่๒	ตรวจงาน

โครงการก่อสร้างปรบัปรุงถนนและท่อระบายน�า้	ท่ีถนนเพลินจติ	

ซอย	 ๔	 เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาโดยสะดวก 

และปลอดภัย

		 เทศบาลเมืองร ้อยเอ็ดโดยการน�าของ	 นายบรรจง	 
โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมคณะ 
ผู ้บริหาร	 เดินทางเข้าพบประธานบริหารสภามหาวิทยาลัย
ชนชาติกว่างซี	 ระหว่างวันที่	 23-28	 กรกฎาคม	 2557	 เพื่อ
ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนภาษา	 วัฒนธรรมของเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ดกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีและเช่ือมสัมพันธ ์
กบันครหนานหนงิ	เมอืงฝางเฉงิก่างและเมอืงหลิว่โจว	สาธารณรฐั
ประชาชนจีน

ดงูานและแลกเปลีย่น
ภาษา วัฒนธรรม
สาธารณรัฐประชาชนจีน
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เมื่อวันที	่2	กรกฎาคม	

2557	ณ	 ห้องประชุม

สุ นทร เทพ 	 ชั้ น 	 3	

ส�านกังานเทศบาลเมอืง

ร้อยเอ็ด	 ดร.วัฒนพงษ ์

ชิ ต ท ร ง ส วั ส ดิ์	 

รองนายกเทศมนตรี

เมืองร้อยเอ็ด	 ประธานเปิดการประชุม	 โครงการการพัฒนาการ 

จัดระเบียบการจ�าหน่ายสินค้าหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล 

ประจ�าปี	 2557	 ท้ังนี้เพื่อจัดระเบียบ	 พร้อมขอความร่วมมือ 

ให้ปฏิบัติตาม	 กฎ	 กติกา	 มารยาท	 ที่วางไว้ร่วมกัน	 โดยไม่ท�าให้ 

ผู้อื่นเดือดร้อน

โครงการการพัฒนาการจัดระเบียบการ
จ�าหน่ายสินค้าหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล 
ประจ�าปี 2557

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดอบรม 
พัฒนา พนักงานรักษาความสะอาด 
เก็บขยะมูลฝอย 	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2557	

ณ	ห้องประชมุสนุทรเทพ	ชัน้	3	ส�านกังานเทศบาล

เมืองร ้อยเอ็ด	 ดร.วัฒนพงษ ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 

รองนายกเทศมนตรี เมืองร ้อยเอ็ด	 พร ้อม	 

น.ส.ฐิติพร	เชี่ยวพัทธยากร	ประธานสภาเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการอบรม

โครงการพัฒนาพนักงานรักษาความสะอาดและ

เกบ็ขยะมลูฝอย	การจดัอบรมฯในวนันีเ้พือ่พฒันา

ศักยภาพในการท�างานของพนักงานรักษา 

ความสะอาด	 และพนักงานเก็บขยะมูลฝอย 

ของเทศบาล	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่าง 

ผู้บริหารกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน	และสร้างขวัญ

ก�าลังใจให้กับพนักงานรักษาความสะอาด

พัฒนาสถานที่จ�าหน่ายเน้ือสัตว์ปลอดภัย 
ใส่ใจผู้บริโภค	 เม่ือวันที่	 30	 -	 31	 กรกฎาคม	 2557	 นายฉัตรชัย	

นวลเพ็ญ	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 น�าทีมออกตรวจ

ประเมินสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว ์ในตลาดสดเทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด	 

ตามโครงการพัฒนาสถานที่จ�าหน่ายเน้ือสัตว์ปลอดภัย	 ใส่ใจผู ้บริโภค	

ปีงบประมาณ	2557

	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 2557	 ดร.วัฒนพงษ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 รองนายก

เทศมนตรีเมืองร ้อยเอ็ด	 ร ่วมโครงการพัฒนาการรักษาความสะอาด 

ใน เขต เทศบาลเมื องร ้ อย เอ็ ด	

ปีงบประมาณ	2557	กิจกรรมหน้า

โรงเรียนน ่ามอง	 ณ	 โรงเรียน 

เมืองร้อยเอ็ด

หน้าโรงเรียนน่ามอง
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พฒันาสถานท่ีจ�าหน่ายเนือ้สัตว์สะอาดปลอดภยัใส่ใจผู้บรโิภค 

เมื่อวันที่	 1	 กันยายน	 2557	 ดร.วัฒนพงษ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 

มอบป้ายรับรองมาตรฐานสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์	 ในโครงการพัฒนาสถานที่จ�าหน่าย 

เนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

สาธารณสุขสมัพนัธ์ 

ดร.วัฒนพงษ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 

รอ งนายก เทศมนต รี เ มื อ ง

ร้อยเอ็ด	 ออกปฏิบัติการเชิงรุก	

เน้นให้บริการแบบผสมผสาน

สนองนโยบายรัฐบาลยกทีม 

อ อ ก พื้ น ที่ ภ า ย ใ ต ้ ช่ื อ	

“สาธารณสุขสัมพันธ ์”	 เมื่อ 

วั นที่ 	 3 	 กั นยายน 	 2557	 

ณ	ชุมชนพระอารามหลวง

พบปะผู้สูงอายุในเขตเทศบาล นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท ์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพบปะผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	 ในวันที่	 10	 กันยายน	 2557 

ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 กิจกรรมมีการตรวจร่างกาย	 วัดความดัน	 

การตัดผมฟรี

	 เม่ือวันท่ี	 18	 กันยายน	 2557	 ณ	 ห้องประชุม	 2	 ส�านักงานเทศบาล 

เมืองร ้อยเอ็ด	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร ้อยเอ็ด	 

ประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาการตั้ง	 วางส่ิงของ	 และการจราจรบริเวณ 

ตลาดหนองแคน	เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐาน

ประชุมการแก้ ไขปัญหาการ
ตัง้ วางส่ิงของ และการจราจร
บริเวณตลาดหนองแคน
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	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท ์ 	 นายกเทศมนตรี 
เมืองร้อยเอ็ดได้น�าทีมผู ้บริหารและพนักงานเทศบาลน�า
กระเช้าออกมาเยี่ยมและแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิด 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมทั้งแนะน�าใน 
การป้องกันการเจ็บป่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นส�าหรับผู้สูงวัย
	 หลักเกณฑ์ของผู้สูงอายุท่ีจะได้รับการไปเยี่ยมจาก
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 จะต้องมีชื่อในทะเบียน
บ้านในเขตเทศบาลต้องมีอายุตั้งแต	่90	ปีขึ้นไป	และเมื่อถึง
วันคล้ายวันเกิดทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็จะออกไปเยี่ยม 
ที่บ ้าน	 โดยให้ทีมพยาบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมออกไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้พร้อมมอบกระเช้า
ของขวญั	เพือ่เป็นก�าลงัใจแก่ผูส้งูวัย	ถอืเป็นการดแูลทกุข์	สขุ	
ของพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง

วันคล้ายวันเกิด	นางบุญวาสน	์บุณยพรหม
อาย	ุ92	ปี	16	กันยายน	2557

วันคล้ายวันเกิด	นางสงัด	ศิริพานิช
อาย	ุ91	ปี	14	กันยายน	2557

วันคล้ายวันเกิด	นางอ่อนศรี	จันทร์สุด
อาย	ุ90	ปี	12	กรกฎาคม	2557

วันคล้ายวันเกิด	คุณยายส�ารวม	วานิชสาร
อาย	ุ91	ปี	2	สิงหาคม	2557

วันคล้ายวันเกิด	นางส�าอาง	ค�าไชยศรี
อายุ	92	ปี	5	กันยายน	2557

วันคล้ายวันเกิด	นายวิเสส	อุตถากร
อาย	ุ94	ปี	25	มิถุนายน	2557

วันคล้ายวันเกิด	คุณยายหนูถ่าย	อุบลเลิศ
อายุ	94	ปี	11	สิงหาคม	2557

วันคล้ายวันเกิด	นางเวียน	พัฒนจักร
อายุ	96	ป	ี1	กรกฎาคม	2557

วันคล้ายวันเกิด	คุณยายบัว	สิงห์ยะบุศย์
อาย	ุ92	ป	ี12	สิงหาคม	2557

วันคล้ายวันเกิด	คุณยายไห	สาทะวงศ์
อายุ	92	ป	ี1	สิงหาคม	2557

ครงกำรสวัสดี
ประชำกรอำวุโส

ภำยในเขตเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด



MUNICIPALITY  JOURNAL 11

		 วันที่	 19	 สิงหาคม	 2557	ณ	 ห้องประชุม
สุนทรเทพ	 ชั้น3	 ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
นายนายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรี
เมืองร้อยเอ็ด	 ผู ้บริหารเทศบาล	 สมาชิกสภา
เทศบาล	 ผู ้บริหารสถานศึกษาตัวแทนชุมชน	 
ภาคเีครือข่าย	ร่วมให้การต้อนรบั	รองศาสตราจารย์
วฒุสิาร	ตนัไชย	รองเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า	
พร้อมคณะกรรมการโครงการรางวัลพระปกเกล้า
ทองค�า	 ประเภทการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ	
เอกชน	และประชาสังคม	ประจ�าป	ี2557

รับกำรประเมินคณะกรรมกำร
โครงกำรรำงวลัพระปกเกล้ำทองค�ำ
ประเภทกำรเสริมสร้ำงเครือขำ่ยภำครัฐ เอกชน และประชำสังคม ประจ�ำปี 2557

รำงวัลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทีม่กีำรบรหิำร
จดักำรทีด่ ีประจ�ำปี ๒๕๕๕

	 วันที่ 	 ๒๑	 สิงหาคม	
๒๕๕๗	 ณ	 หอประ ชุม 
ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ 	์
กรุงเทพมหานคร	 เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดเข้ารับรางวัล	
ในพิธีมอบรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบรหิารจดัการทีด่	ีประจ�า
ป ี	 ๒๕๕๕	 ภายใต ้การน�าของ 
นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายก
เทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็พร้อมคณะ
ผู้บริหาร	 พนักงานเทศบาลเข้ารับ
รางวัลอันทรงเกียรติ
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	 เมื่ อวันที่ 	 17 	 กันยายน	 2557	 
ณ	ห้องประชุมสุนทรเทพ	 ชั้น3	 ส�านักงาน
เมืองร้อยเอ็ด	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ประธานพิธี
เปิดการอบรม	โครงการพัฒนาบคุลากรทาง
ด้านการเงนิและพสัด	ุโครงการในครัง้นีเ้พือ่
บุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะได้มี
ความเข้าใจในระเบียบ	 กฎหมาย	 และ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น

พิธีเปิดอบรมโครงกำร
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงิน

และพัสดุเทศบำลเมืองร้อยเอ็ด

	 นายวัฒนพงษ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 น�าเจ้าหน้ากองสวัสดิการสังคมและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ดร่วมโครงการ	ใต้ร่มพุทธธรรม	แสงธรรมน�าทางชีวิต	เมื่อวันที	่9-10	กันยายน	2557	ณ	วัดเหนือ

โครงกำรใต้ร่มพทุธธรรม
แสงธรรมน�ำทำงชีวิต
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	 วันที่	 11	กรกฎาคม	2557	ณ	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์	นายสมศักดิ	์ จังตระกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	ประธานเปิดประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดร้อยเอ็ด	 งานออกพรรษานั้นเป็นงานประเพณีอันส�าคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 
จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยการด�าเนินงานของนายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 และคณะพร้อมด้วยขบวนแห่เทียนจาก	 
14	 คุ ้มวัด	 กิจกรรมประกอบด้วย	 การสาธิตการแกะสลักเทียน,	 การหล่อเทียนพรรษาแบบดั้งเดิม,	 การประกวดต้นเทียนพรรษา,	 
การประกวดขบวนแห่เทยีนพรรษา,และ	การประกวดธิดาเทยีน	วัตถปุระสงค์ของการจัดงาน	เพือ่อนรุกัษ์และส่งเสรมิขนบธรรมเนยีมประเพณี
อันดีงามให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมท�าบุญในงานประเพณีเข้าพรรษาก่อให้เกิดความรักและสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า	
ผลการประกวดประเภทต่างๆ	ได้แก่

เขำ้พรรษำ

การประกวดต้นเทียน 
ชนะเลิศ	ได้แก	่วัดสระแก้ว	ได้รับเงินรางวัล	25,000	บาท	พร้อมโล่รางวัล	

การประกวดขบวนแห่เทียน
ชนะเลิศได้แก่	วัดสระทอง	ได้รับเงินรางวัล	20,000	บาท	พร้อมโล่รางวัล

 
การประกวดธิดาเทียน
ชนะเลิศได้แก่	นางสาวชลธิชา	พิมพสุทธ	์ได้รับเงินรางวัล	25,000	บาท
พร้อมโล่รางวัลและสายสะพาย
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	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ภายใต้การน�าของ	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท	์
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	พร้อมคณะผู้บริหาร	ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประกอบด้วย	 น.ส.ดารภัส	 ทวินันท์	 (ธัญญ่า),	 น.ส.ชุตินัน์	 โจระสา	 (บีบี้), 
นายอาทิตย์	 วิจิตขะจี	 (น�้าต้น)ร่วมบันทึกเทปการแข่งขันรายการการ	 
“กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน”	 ในวันที่	 8	และวันที่	๒๒	สิงหาคม	2557	
เวลา	 17.00	 น.	 ณ	 สตูดิโอ	 บริษัท	 เจ	 เอส	 แอล	 โกลบอล	 มีเดียจ�ากัด	
กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน	 และน�าช่ือเสียงมาสู่ 
จังหวัดร้อยเอ็ด	 ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดชนะผ่านรอบแรกเข้า	 สู่รอบที่สอง	
ผลปรากฎว่าแพ้ในรอบที่สอง

แข่งขันรายการการ

“กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน”

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาในเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
	 นายบรรจง	โฆษติจรินนัท์	นายกเทศมนตรเีมืองร้อยเอด็	ร่วมลงนาม	MOU	
ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
แก่เด็กและเยาวชนในโครงการฯแนะแนวการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนในสัง กัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ประจ�าปีการศึกษา 2557  
นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ดที่มีผลการเรียนท่ีดีและนักเรียนท่ี
กระท�าคุณงามความดี	 เข้าศึกษาดูงานในสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆประจ�าปีการศึกษา	2557
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดท�าพิธีเปิดอาคารเรียน 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เม่ือวันท่ี	 26	 กันยายน	
2557	 ดร.สมศักดิ์	 จังตระกูล	 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย
อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง	ร้อยเอ็ด	โดย	นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรี
เมืองร้อยเอ็ด	กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์	กิจกรรมในครั้งนี้

โรงเรียนอนุบาล
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
ร้อยเอ็ดจัดงาน
อาเซียน เมื่อวันท่ี	 26	
กันยายน	 2557	 ดร.สมศักดิ์	 
จังตระกูล	 ผู ้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด	 ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในงานกิจกรรมอาเซียนที่เป็น 
การจัดร่วมกันระหว่างโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด

พธิเีปิดการแข่งขนัโครงการ บรหิารจัดการศกึษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
 เมื่อวันที่	 17	 กันยายน	 2557	 ณ	 หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง	 
สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	
ประธานในพิธีเปิด	 การแข่งขันโครงการ	 บริหารจัดการศึกษา	 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น

 นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท	์นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	เป็นประธานในการปิดการแข่งขัน
กฬีาเซปักตะกร้อ	“พลาญชัยคพั”ครัง้ที	่๑๓	ประจ�าปี	๒๕๕๗	ณ	ศนูย์เยาวชนเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	
(เกาะกลางบึงพลาญชัย	จังหวัดร้อยเอ็ด)

พลาญชัยคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจ�าปี ๒๕๕๗
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โรงเรียนเทศบาล
วัดสระทอง

โรงเรียนเทศบาล
วัดบูรพาภิราม

โรงเรียนเทศบาล
วัดเหนือ

1

2

3

ท.

ท.

ท.

โรงเรียนเทศบาล 
วัดสระทอง	 จัด
โ ค ร ง ก า ร สน าม
จ ร า จ ร เ ย า ว ชน
เสรมิสร้างจติส�านกึ
ค ว า มปลอดภั ย	
ประจ�าปี	2557

โรงเรียนเทศบาล 
วั ด บู ร พ า ภิ ร า ม	 
ร ่ วมเดินรณรงค 	์ 
บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	
ปลอดลูกน�้ายุงลาย

โรงเรียนเทศบาล
วั ด เ ห นื อ จั ด
กิจกรรมวันแม ่
แห่งชาติขึ้น	 เพ่ือ
ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 

วัดสระทองได้รับรางวัล	 

การเขียนพู่กันจีนมือสมัครเล่น

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม	
น�านักเรียนเข้าร่วมค่ายวิชาการ	

กลุ่มสาระศิลปะ 
ดนตรี	นาฏศิลป์

เม่ือวันท่ี	 22	 สิงหาคม	 2557	 นาย
ศภุชยั	สมเจรญิ	ประธาน	กกต.	และ
คณะ	 ดร.สมศักดิ์	 จังตระกุล	 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดร ้อยเอ็ด	 และ 
นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายก
เทศมนตรเีมอืงร้อยเอ็ด	มาสกัการะ
สิ่งศักดิ์ที่วัดเหนือ
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โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าเรไร

โรงเรียนเทศบาล
หนองหญ้าม้า

โรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬุวัน

4

5

6

ท.

ท.

ท.

นัก เรียนโรง เรียน
เทศบาลวัดป่าเรไร	
รบัรางวลัสิง่ประดษิฐ์	
จาก 	 ดร .สมศักดิ์ 
จงัตระกลุ	ผูว่้าราชการ 
จั ง ห วั ด ร ้ อ ย เ อ็ ด 
ณ	ส�านักงานจังหวัด
ร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทศบาล
ห น อ ง หญ ้ า ม ้ า	
(โรงเรียนกีฬาท้อง
ถิน่จงัหวดัร้อยเอด็)	
ร ่วมกิจกรรมการ
จัดงาน	 Creative	
Fine	Arts	๒๐๑๔

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดเวฬุวัน	
เ ข ้ า อ บ ร ม ต า ม
โ ค ร งก า รอบรม
คณุธรรม	จรยิธรรม	 
ณ	วดัศรีรตัน์	ต�าบล
สีแก้ว	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดร้อยเอ็ด

นางธนิตา	กุลสุวรรณ	ผู้อ�านวย
การโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร	
มอบรางวลัสิง่ประดษิฐ์หน้าเสา
ธงให้ผู้เรียนและคุณครู

นัก เรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ ้าม ้ า	 
(โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)	ระดับชั้น	
ป.๔	 -	 ม.๖	ทัศนศึกษาที่สวนสัตว์เขาสวนกวาง	
จังหวัดขอนแก่น	 ระหว่างวันท่ี	 ๑-๕	 กันยายน	
๒๕๕๗

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุ
วันร่วมโครงการพลังงานสัญจร 
" เ ป ิ ด โ ลกก ๊ า ซธ ร รมชาติ "  
(Energy	3)
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โรงเรียนเทศบาล
วัดราษฎรอุทิศ

โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด

7

8

ท.

ท.

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดราษฎร
อุ ทิ ศ 	 เข ้ า ค ่ า ย
วิชาการสุขศึกษา	
พลศึกษา	 ระหว่าง
วั น ที่ 	 1 5 - 1 6	
สิงหาคม	2557

เมื่อวันที่	๑๕	สิงหาคม 
๒๕๕๗ 	 นั ก เ รี ย น
โ ร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	
ทัศนศึกษา	 เรียนรู ้
นอกห้องเรียน

เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	
2557 	 ศู นย ์ พัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด	 ได้กิจกรรม 
หนูน้อยเวียนเทียน

เ ม่ือวันที่ 	 22	 สิ งหาคม	 2557	 
นายเรียบ	 สวัสดิผล	 ผู้อ�านวยการ
สถานศึ กษา โร ง เรี ยน เทศบาล 
วัดราษฎรอุทิศ	 เป็นประธานในการ
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ 	 ณ	
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

เมื่อวันที่ 	 29	 สิงหาคม	 2557	
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
ร้อยเอด็	จดันทิรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน	สิ่งประดิษฐ์จากใบตอง

ศูนย ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด 
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	 การอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ	 การพัฒนาทักษะการคิดส�าหรับ 
เด็กปฐมวัย	ตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา	 ประจ�าปี	 2557	 ระหว่างวันที่	 
5	 - 	 8	 กรกฎาคม	 2557	 จากเทศบาล 
เมืองสกลนครและเทศบาลนครนครราชสีมา
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วารสารร้อยเอ็ดสัมพันธ์ ฉบับเดือน กรกฎาคม - กันยายน
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