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 เทศบำลเมืองร้อยเอ็ด
นายบุญยัง ทองสุทธิ์
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

	 ร้อยเอ็ดสัมพันธ์ฉบับน้ีเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ผลงานในช่วงที่ผ่านมา	 มีหลากหลายกิจกรรมที่ได้รับความร่วม

มือจากภาครัฐ	 สถานศึกษาตลอดจนภาคเอกชน	 จะเห็นได้จาก

การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	 ระดับประเทศ	 

ครั้งที่	11	Opportunity	Learning	ซึ่งทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการงานในคร้ังน้ี	 ถือได้ว่าได้รับความ 

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี		

	 ในส่วนของงานประเพณีน้ันที่จัดข้ึนได้อย่างยิ่งใหญ่และ

สวยงาม		ไม่ว่าจะเป็นงาน	งานประเพณีเข้าพรรษา	งานประเพณี

ออกพรรษา	 และงานประเพณี	 “สมมาน�้า คืนเพ็ง เส็งประทีป”  

คร้ังที	่21	ประจ�าปี	2562	ซึง่มนัีกเรียน	นกัศึกษา	ข้าราชการ	พ่อค้า	

ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 

ร่วมขบวนแห่จ�านวนมาก	 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	

และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานให้คงอยู่สืบไป	 และ 

ยงัเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของจงัหวดัร้อยเอด็

อีกด้วย

	 สดุท้ายน้ีเป็นอกีหนึง่ความภูมใิจทีท่างเทศบาลเมืองร้อยเอด็

ได้รับรางวัลที่	1	ประเภทดีเลิศ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ด	ีเป็นอีกหนึ่ง

รางวัลที่สามารถการันตีได้ว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างน้ี

ตลอดไปครับ

    

EDITER
’s talk



วันที่ 22 สิหาคม 2562	เวลา	09.00	น.	นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	เป็นประธานเปิด“โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน

ในการปฏิบัติงาน	 ประจ�าปีงบประมาณ	2562”	 โดยมี	 นายธีระชัย	 แสนภูวา	 ท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้พบปะพนักงานที่เข้ารับการอบรม	 และ 

นายกัมพล	 กลิ่นเก้าง้ิว	 ผู้อ�านวยการกลุ่มงานกฏหมายระเบียบและเร่ืองร้องทุกข์	 ส�านักงานท้องถ่ินจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นวิทยากรในการอบรม 

เร่ือง	 กฏหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน,	 นายบุญสรวง	 พุฒิพัฒน์พานิชณิชย์	 

ผู้อ�านวยการกลุม่งานมาตราฐานการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถิน่	ส�านักงานท้องถิน่จงัหวัดร้อยเอด็	เป็นวทิยากรในการอบรมเร่ือง	การเปลีย่นแปลง	

ระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและเส้นทาง	 ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานเทศบาล	 ลูกจ้างประจ�า	 และพนักงานจ้างฯ	 

ณ	ห้องประชุมสุนทรเทพ(ชั้น3)	ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ส�านักปลัดฯ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562	เวลา	14.30	น.	นายบุญยัง	ทองสุทธิ์	

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก

เทศบาลเมืองหนองบัวล�าภู	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวล�าภ	ู 

ซึ่งได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสวนสาธารณะบึงพลาญชัย

ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท�า

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองบัวล�าภ	ู ประจ�าปี	2562”	 ณ	 ห้อง

ประชุมสุนทรเทพ	ชั้น3	ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562	เวลา	10.00	น.	นายเรืองรัตน์	รัตนโภคาสถิต 

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วยผู ้บริหารเทศบาล,	 

หัวหน้าส่วนการบริหาร,	 หัวหน้าฝ่าย	 และพนักงานในสังกัดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด	ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบลหญ้าแพรก 

อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ซึ่งได้ขอเข้าศึกษาดูงาน

ด้านการบริหารจดัการเทศบาลน่าอยู	่และการให้ความรูเ้กีย่วกบับทบาท

หน้าที่สิทธิต่างๆ	ของสตรีและประชาชน	ณ	ห้องประชุมสุนทรเทพ	(ชั้น3)	

ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

วันที่ 19 กันยายน 2562	เวลา	16.30	น.		นายพีรพงศ์	จุรีมาศ	เลขานุการนายกเทศมตรี 

เมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วย	 ว่าที่	 ร.ท.อนันต์	 เมาะราษี	 รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, 

นางวราภรณ์	 นวลเพ็ญ	 หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 และเจ้าหน้าท่ีส�านัก

ทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค	4	 สาขา 

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ออกพื้นที่ท�าบัตรประจ�าตัวประชาชนให้กับผู ้ พิการไม่สามารถ 

เคลื่อนย้ายได	้ จ�านวน	2	 ราย	 ได้แก่	1.	 นายประจวบ	 ทูโคกกรวด	(ชุมชนหนองแคน)	 

2.	นางทา	เสน่ห์วงศ์	(ชุมชนหนองหญ้าม้า)
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ส�านักปลัดฯ

วันที่ 23 กันยายน 2562	เวลา	13.00	น.	ดร.วัฒนพงษ	์ชิตทรงสวัสดิ์	

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วย	 นายพีรพงศ์	 จุรีมาศ	

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 นายวิทยา	 ตรีวิเศษ	 

รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 และกองสวัสดิการสังคมเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด	 ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง	 กรุงเทพฯและมูลนิธิร้อยเอ็ด

การกุศล	(อิกลักเซี่ยงตึ้ง)	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ

ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย	ชุมชนท่านคร

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562	เวลา	10.00	น.	ดร.นุชากร	มาศฉมาดล	

รองนายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	ให้การต้อนรับคณะศึกษาดงูานจาก

เทศบาลต�าบลเค็งใหญ่	อ�าเภอหัวตะพาน	จังหวัดอ�านาจเจริญ	ซึ่งได้

ขอเข้าศึกษาดูงานเก่ียวกับกิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน(อปพร.)	“โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพและให้ความรู้

ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่	อปพร.	ประจ�าป	ี2562	

ณ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562	 เวลา	14.00	 น.	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 สมัยวิสามัญ	 ครั้งที่	3	 ประจ�าปี	2562	 

ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562	ณ	หอประชุมกลาง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	นายบรรจง	โฆษิตจรินันท์	นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	ซึ่งตรงกับวันที่	1	ตุลาคม	ของทุกปี	โดยม	ีนายวันชัย	คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

เป็นประธานในพิธี
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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562	 เวลา	07.30	น.	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	น�าโดย	นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	พร้อมด้วย	 
คณะผู้บริหาร,	 หัวหน้าส่วนการบริหาร,	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา,	 ครู	 และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	 ประจ�าปี	2562	 
ณ	หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562	 ตั้งแต่เวลา	06.30	 น.	 ณ	 บริเวณ 
ลานพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	น�าโดย	ดร.วัฒนพงษ ์
ชิตทรงสวัสดิ์	รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	พร้อมด้วย	หัวหน้า
ส่วนการบริหาร,	 ผู้บริหารสถานศึกษา,	 ครู	 และพนักงานในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร�าลึกเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 
“วันปิยมหาราช”	 ประจ�าปี	2562	 ซึ่งพิธีในเช้าวันนี้ประกอบไปด้วย	
พิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล	โดยม	ีพระธรรมฐิติญาณ	
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค	10	(ธรรมยุต)	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	ต่อด้วย
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม	โดยม	ีนายนายวันชัย	คงเกษม	
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นประธานในพิธี	 น�าหัวหน้าส่วน
ราชการระดับจังหวัด	 ข้าราชการ	 และพ่ีน้องประชาชนเข้าร่วมพิธ ี
ด้วยความจงรักภักดี
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กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 กันยายน 2562	 เวลา	09.00	น.	 ดร.วัฒนพงษ	์ ชิตทรงสวัสดิ	์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนและ 

ครูแกนน�าอาสาสมคัรสาธารณสขุในโรงเรียน	และมอบชดุปฐมพยาบาลและแบบบนัทกึตรวจสขุภาพด้วยตวัเอง	ป.5-6	แก่โรงเรยีนทีเ่ข้ารับการอบรม	

จ�านวน	12	โรงเรียน	“โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ปีงบประมาณ	2562”	เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้และจะได้น�าความรู้ที่ได้รับกลับ

ไปดูแลทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง	 ซึ่งได้มีการอบรมวิชาการเรื่อง	 “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”	 โดย	 กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,	เรื่อง	“โรคติดต่อที่พบบ่อยตามฤดูกาล”	โดย	กลุ่มงานควบคุมโรค	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	และเรื่อง	“การดูแล

สุขภาพช่องปากและฟันในเด็กวัยเรียน”	โดย	กลุ่มงานทันตกรรม	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	ณ	ห้องเมืองทอง(ชั้น4)	โรงแรมสาเกตนคร	จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562	เวลา	14.00	น.	ดร.วัฒนพงษ	์ชิตทรงสวัสดิ ์

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 เป็นประธานเปิดการอบรม

โครงการ	 หนึ่งวัด	 หนึ่งชุมชน	 เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ด ี

ในชุมชนวัดบึง	 โดยมี	 น.ส.กมลทิพย์	 สังฆะมณี	 พยาบาลวิชาชีพ

ช�านาญการ	เป็นวทิยากรการอบรมให้ความรู้แนวทาง	หน่ึงวดั	หนึง่ชุมชน 

เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ด	ี และ	 น.ส.ทรัพย์พานิช	 พลาบัญช์	

เภสัชกรช�านาญการ	 เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ณ	 ห้องประชุมโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย	 

วัดบึงพระลานชัยร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562	เวลา	08.00	น.	ดร.วัฒนพงษ์	ชิตทรงสวัสดิ์ 

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราช

ชนก”พระบดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนัของไทย”	เนือ่งใน”วนัมหดิล	

วันระลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน”	 ประจ�าปี	2562	 

ณ	 ห้องประชุมสาเกต	 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์	 ชั้น	 7 

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562	เวลา	10.00	น.	ดร.วัฒนพงษ์	ชิตทรงสวัสดิ	์รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	เป็นประธานในการติดตามการประเมิน

ผลแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียน	 “การพัฒนาสุขภาพ”	 ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 

ณ	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

6

ROI ET MUNICIPALITY JOURNAL
วารสารร้อยเอ็ดสัมพันธ์



เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562	เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมสุนทรเทพ	

ดร.วัฒนพงษ์	 ชิตทรงสวัสดิ์	 รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 

ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ	 ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ลงนามความร่วมมือกับ 

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 เพื่อสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการระหว่างองค์กร	 ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ

แพทย์และการสาธารณสุข	 จึงได้จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ	ชั้นปีที	่4	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร	์วิทยาลัยเวชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 จ�านวนทั้งสิ้น	60	 คน	 กาลนี้	

นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกฯ	 ตั้งแต่วันที่	15	 ตุลาคม	2562	-	30	

มกราคม	2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562	เวลา	09.30	น.	ดร.วัฒนพงษ์	ชิตทรงสวัสดิ์	

รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	ร่วมกิจกรรม	“ร้อยดวงใจ	ถวายให้

สมเด็จย่า”	เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาต	ิ

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาต	ิและวันอาสาสมัครไทย	โดยมี	นายวันชัย	

คงเกษม	ผูว่้าราชการจงัหวดัร้อยเอด็	เป็นประธานในพธีิ	ณ	ห้องประชุม

สาเกต	ชั้น	7	อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ	์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562	 เวลา	09.30	น.	ณ	ห้องประชุมสุนทรเทพ	ดร.วัฒนพงษ์	ชิตทรงสวัสดิ	์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	พร้อมด้วย	

สมาชิกสภาเทศบาลฯ,	หวัหน้าส่วนการบริหาร,	ตวัแทนจากโรงพยาบาลร้อยเอด็และโรงพยาบาลจรีุเวช	พบปะสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสขุ	(อสม.)	

เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	และเปิด	“โครงการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน”	ประจ�าปีงบประมาณ	2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562	เวลา	09.30	น.	นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	ร่วมพบปะผู้สูงอายุ	ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 ประจ�าเดือนตุลาคม	 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย	 การบริการด้านสุขภาพ,การตัดผมฟร	ี และบริการนวด 

ผ่อนคลาย	 ซึ่งมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเน่ืองแน่นเป็นประจ�า	 ทั้งน้ีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ก�าหนดจัดโครงการเป็นประจ�า 

ในวันพุธที	่2	ของทุกเดือน	ณ	สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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กองช่าง

กองช่างร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า

กองช่างลงพื้นที่จัดเก็บเสาไฟเกาะกลางสะพานอนุบาลร้อยเอ็ด กองช่างออกแก้ไขไฟฟ้าเสาสูงHigh-mast	lighting	บริเวณคูเมือง	Street	Art

กองช่างเตรียมสถานที่	จัดคอนเสิร์ตรวมพลคนอินดี้ร้อยล้านวิวช่วยภัยน�้าท่วมร้อยเอ็ดฯ
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กองช่าง

กองช่างจัดเตรียมสถานที่ท�าบุญโรงฆ่าสัตว์	ประจ�าปี	2562

กองช่างลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้	ถนนรณชัยชาญยุทธ	ซอย	13,14	และ	ถนนผดุงพานิช	ซอย	3

กองช่างลงพื้นที่ก�าจัดวัชพืชริมคลองสวนเฉลิมพระเกียรติฯและ	กวาดล้างทางเดินฝายน�้าล้น

กองช่างลงพื้นที่	ซ่อมผิวจราจรช�ารุด	เนื่องจากน�้าท่วมบริเวณ	คูเมืองด้านทิศตะวันออกข้างร้านดอลลาร์

ขณะท�า

ขณะท�า

ท�าแล้วเสร็จ

ท�าแล้วเสร็จ
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เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2562	 ส�านักการศึกษาจัด	 โครงการประชุมประจ�าปีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด	ณ	สวนลุงวุฒิ	และวัดป่าห้วยลาด	จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ส�านักการศึกษา	 เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการ	 คณะกรรมการประสานงานวิชาการ	 กลุ่มจังหวัด 
การศึกษาท้องถิ่น	ที่	12	ณ	โรงแรมวสุโฮเต็ล	มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562	 ส�านักการศึกษาประชุมติดตาม 
ความก้าวหน้าการตกแต่งภายในหอสูงชมเมือง(หอโหวด)	 ร่วมกับ
บริษัท	Rightman	 ณ	 ห้องประชุมมีโชคชัย	 ส�านักการศึกษา	 และ 
ได้น�าเจ้าหน้าที่จาก	 บริษัท	Rightman	 เดินทางไปดูสถานที่จริง	 
ณ	หอสูงชมเมือง(หอโหวด)	

ส�านักการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562	 ส�านักการศึกษา	 ร่วมอบรมสรุปปัญหาการใช้ระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย	4.0	 
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ณ	ห้องประชุมม่วงขาว	โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง
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ส�านักการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562	ส�านักการศึกษา	ร่วมงาน	“สมมาน�้า	คืนเพ็ง	เส็งประทีป”	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในงานแถลงข่าว	“สีสันแห่งสายน�า้”	มหกรรม
วันลอยกระทง	ประจ�าปี	2562	ณ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ส�านักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.นุชากร	มาศฉมาดล	พร้อมด้วย	เจ้าหน้าที่ส�านักการศึกษา	เข้าดูภายในหอสูงชมเมือง(หอโหวด)	แต่ละชั้น	เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการด�าเนินงานขอขอบคุณ	นายนิติกร	ทองกุล	เจ้าหน้าที่จากกองช่าง	ที่อ�านวยความสะดวกในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ส�านักการศึกษาร่วมส่งนักกีฬาตัวแทนของ
เทศบาลเมอืงร้อยเอด็	เข้าร่วมการแข่งขันกฬีานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	รอบคัดเลือก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ครั้งที่	37	ประจ�าป	ี2562	ณ	สนามเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมือ่วนัที ่21 ตลุาคม 2562 ดร.นุชากร	มาศฉมาดล	รองนายกเทศมนตรี
เมืองร้อยเอ็ด	ให้โอวาท	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	แก่ครูและนักเรียน	
ที่เข ้าร ่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งประเทศไทย	 รอบคัดเลือก	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ประจ�าปี	2562	ครั้งที่	37	“สาธรเกมส์“	ณ	สนามเฉลิมพระเกียรติฯ	
80	พรรษา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา
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กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวนัที่ 17 กนัยายน 2562 ดร.วฒันพงษ	์ชติทรงสวัสดิ ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วย	 ว่าที่	
ร.ท.อนันต์	 เมาะราษ	ี รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
และกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองร ้อยเอ็ด	 
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู ้ประสบอุทกภัย	 
ชุมชนวัดบึงและชุมชนทุ่งเจริญ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562	ดร.วัฒนพงษ	์ชิตทรงสวัสดิ์	รองนายก
เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วย	 ว่าที่	 ร.ท.อนันต์	 เมาะราษี	 
รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	น�ากลุ่มเพื่อนร้อยเอ็ด	14	ได้มอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 จ�านวน	3	 ชุมชน	 ชุมชนละ	10	 ราย	 
ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดร.วัฒนพงษ	์ ชิตทรงสวัสดิ	์ รองนายก
เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วย	 กองสวัสดิการสังคม	 และคณะ
กรรมการชุมชน	น�าคณะเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด	สภากาชาดไทย	
มอบเงินช่วยเหลือและชุดธารน�้าใจ	 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับ
ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยเหตุอัคคีภัย	 จากเหตุการณ์อัคคีภัย 
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่	10	ตุลาคม	ที่ผ่านมา	ซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือน
ประชาชน	 เหตุเกิด	 ณ	 บ้านเลขที่	122/2	 ถ.เพลินจิต	 ต.ในเมือง	 
โดยเป็นของ	นายไพโรจน์	บุตรเนียน	อายุ	58	ปี

เมือ่วนัที ่15 ตุลาคม 2562	ดร.วฒันพงษ์	ชติทรงสวสัดิ์	
รองนายกเทศมนตรีเมืองร ้อยเอ็ด	 พร ้อมด ้วย	 
กองสวัสดิการสังคม	 และคณะกรรมการชุมชน	 
ร่วมมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู ้ประสบ
สาธารณภัยเหตุอัคคีภัย	จากเหตุการณ์อัคคีภัยที่เกิด
ขึ้นเมื่อวันที่	10	ตุลาคม	ที่ผ่านมา	ซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้
บ้านเรือนประชาชน	 เหตุเกิด	 ณ	 บ้านเลขที่	122/2	
ถ.เพลินจิต	 ต.ในเมือง	 โดยเป็นของ	 นายไพโรจน์	 
บุตรเนียน	 อายุ	58	 ปี	 มีผู้พักอาศัยจ�านวน	3	 คน	 
(ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ)
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เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดห่วงใยผู้สูงวัย
จัดโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสในเขตเทศบาล

	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และพนักงานเทศบาล	 น�ากระเช้าออกมาเยี่ยมและ 

แสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	พร้อมทั้งแนะน�าในการป้องกันการเจ็บป่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นส�าหรับผู้สูงวัย

	 โดยหลกัเกณฑ์ของผูส้งูอายทุีจ่ะได้รับการไปเยีย่มจากคณะผูบ้ริหารเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	จะต้องมช่ืีอในทะเบยีนบ้านในเขตเทศบาล	ต้องมอีายุ

ตัง้แต่	90	ปีขึน้ไป	และเม่ือถงึวนัคล้ายวนัเกดิทางเทศบาลเมืองร้อยเอด็กจ็ะออกไปเยีย่มทีบ้่าน	โดยให้ทมีพยาบาลจากกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม

ออกไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ	เพื่อเป็นก�าลังใจแก่ผู้สูงวัย	ถือเป็นการดูแลทุกข์	สุข	ของพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง

กองสวัสดิการสังคม

คุณแม่ทองค�า รัตนจันทร์ อายุ 94 ปี

คุณแม่จันทร์ ร�ามะนา อายุ 90 ปี

คุณพ่อพิชิต อัตถากร อายุ 91 ปี

คุณแม่อุทัยวรรณ พันธุ์ศิลา อายุ 93 ปี

คุณแม่กมลทิพย์ ไชยหาญ อายุ 95 ปี

คุณแม่เครือวัลล์ ค�าวัฒน์ อายุ 93 ปี

คุณแม่ไห สาทะวงศ์ อายุ 97 ปี
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กองคลัง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562	 เวลา	13.00	 คลังจังหวัดร้อยเอ็ด	 ตรวจติดตามและประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น	 ณ	 ห้องประชุมเสนาเร่ิมคิด	 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา	08.30	น.	นายเรืองรัตน	์รัตนโภคาสถิต	รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม	“โครงการ
ประชาสัมพันธ์ภาษีอากร	ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ	ประจ�าปีงบประมาณ	2562”	ในหัวข้อ	“ภาษีใหม่ใครได้	ใครเสีย	ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2562”	 โดยมี	 นายจุมพล	 สมุทรวินิชพันธุ์	 จากส�านักบริหารงานคลังท้องถิ่น	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 
กระทรวงมหาดไทย	เป็นวิทยาการบรรยาย	เรื่อง	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ณ	ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์	3	ต�าบลเหนือเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด
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กองวิชาการ

และแผนงาน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	และแผนการพัฒนาภูมิภาคและ
จังหวดั	4.0(SIP)	จดัโครงการวจิยั	“การพฒันาทนุทางวฒันธรรมชุมชนผ่านกลไกลรัฐ	ท้องถิน่และประชาสงัคมเพือ่เพิม่ศกัยภาพและพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนในพื้นที่	 โดยการจัดประชุมระดมสมองการพัฒนาเมืองเก่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองร้อยเอ็ด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้
เกิดการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม	ส�าหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม	 ให้มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	ตลาดการซื้อขายสินค้าทางวัฒนธรรม	
และสถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรม	ฌ	ห้องประชุมสุนทรเทพ	ชั้น3	ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562	เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมสุททรเทพ(ชั้น3)	ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	น�าโดย	นายบรรจง	
โฆษิตจิรนันท	์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ให้การต้อนรับ	 รศ.ดร.อรทัย	 ก๊กผล	 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการโครงการ
รางวัลพระปกเกล้า	ประจ�าปี	2562	 โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า	ประจ�าปี	2562	และได้น�าเสนอ 
ผลการด�าเนินงาน	 ประเภทท่ี	1	 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ	 และได้น�า 
คณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมตามพื้นที่โครงการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562	 เวลา	13.00	 น.	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 
น�าโดย	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 
พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร,	สมาชิกสภาเทศบาล,	หัวหน้าส่วนบริหารงาน, 
ผูแ้ทนชุมชน	และพนักงานในสงักดัเทศบาลเมอืงร้อยเอด็	ให้การต้อนรบั 
ผศ.รณรงค์	จันใด	รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
หัวหน้าโครงการประเมินรางวัลพระปกเกล้า	ปี	2562	และคณะนักวิจัย	
ในการตรวจประเมนิผลงานโครงการรางวลัพระปกเกล้า	ประจ�าปี	2562	
ด้านความโปร่งใส	 และส่งเสริมการมีส ่วนร ่วมของประชาชน	 
ณ	ห้องประชุมสุนทรเทพ	ชั้น	3	ส�านักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ	 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	 
ถนนราชด�าเนิน	 กรุงเทพมหานคร	 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 น�าโดย	
ผศ.ดร.สาธิต	 กฤตลักษณ์	 เลขานุการนายกเทศมนตรี	 พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ	 พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
เข้าร่วมงานประชมุวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า	ครัง้ที	่21	และรบัรางวลั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ	 ด้านความโปร่งใสและ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
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สมมาน�้า คืนเพ็ง 
เส็งประทีป

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562	ณ	บึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	น�าโดย	
นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร,	 
สมาชิกสภา,	หัวหน้าส่วนการบริหาร,	ผู้อ�านวยการสถานศึกษา,	คร	ูและพนักงานในสังกัด
เทศบาลฯ	ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี	“สมมาน�า้	คืนเพ็ง	เส็งประทีป”	ครั้งที่	21	ประจ�าปี	2562 
โดยมี	 นายวันชัย	 คงเกษม	 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมร่วม 
ลอยประทีปพระราชทานฯ	ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก	(โจหลุยส์)	ตระการตาด้วยขบวนแห่
กระทงประทีปจาก	 12	 หัวเมือง	 ร่วมชมการแสดง	 แสง	 สี	 เสียง	 ชุด	 2	 รัชสมัย	 
ใต้ร่มพระบารมี	 “สืบสานความรุ่งเรือง	 เล่าเรืองเมืองสาเกตนคร”	 ต่อด้วยมินิคอนเสิร์ต	 
จาก	 เต๋า	 ภูศิลป์	 นักร้องลูกทุ่งภายใต้สังกัดแกรมมี่	 โกลด์	 ทั้งน้ี	 ผลการประกวด	 
“กระทงประทีปใหญ่”	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช
กุมารี	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	 รองชนะเลิศอันดับ	1	 ได้แก่	 
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด	รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	โรงเรียนสตรีศึกษา
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Opportunity 
Learning

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562	ณ	โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น	จังหวัดร้อยเอ็ด	นายบุญธรรม	เลิศสุขีเกษม 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	 ระดับ
ประเทศ	ครั้งที่	11	Opportunity	Learning	โดยม	ีนายวันชัย	คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด	 และนายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท์	 นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 ให้การต้อนรับ	 
พร้อมด้วย	 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยการจัดงานในปีน้ีจัดข้ึนภายใต้แนวคิด	
“Opportunity	Learning	โอกาสแห่งการเรียนรู้”	เพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียนทีม่ศัีกยภาพ
ที่แตกต่างกัน	 เข้าถึงการดูแลที่ทั่วถึงและเป็นธรรม	สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด	
ภายในงานวันน้ีประกอบไปด้วยการแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่างๆ	 เพ่ือหาผู้ชนะเลิศใน
ระดบัประเทศ	พร้อมเวทเีสวนาจากนักวชิาการ,	นกัวอลเลย์บอลหญงิทมีชาตไิทย,	เพยีว	The	Voice 
และนักร้องนักแสดงไอดอลคนรุ่นใหม	่ริท	เดอะสตาร	์ร่วมสร้างแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้	
กาลน้ี	นายทวี	เสริมภักดกีลุ	รองอธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่	ยงัได้น�าคณะผูบ้ริหารฯ	
เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ	 รวมไปถึงเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานทางวิชาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาจัดแสดง	 ซ่ึงงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน	 
ระดับประเทศ	ครั้งที่	11	จะจัดระหว่างวันที่	7-10	สิงหาคม	2562	ณ	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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งานประเพณี
เข้าพรรษา 2562

วนัองัคารที ่16 กรกฎาคม 2562 เวลา	17.00	น.	ณ	ลานสาเกตนคร	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	 น�าโดย	 นายบรรจง	 โฆษิตจิรนันท	์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	
พร้อมด้วย	คณะผูบ้ริหาร	และสมาชกิสภาเทศบาล	ร่วมพธีิเปิด	“งานประเพณีสบืสานต�านาน 
เทียนพรรษา	101	ประจ�าปี	2562”	โดยมี	นายวันชัย	คงเกษม	ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	
เป็นประธานในพิธ	ีน�าหัวหน้าส่วนราชการ,	ภาคเอกชน,	สถานศึกษา,	พ่อค้า	ประชาชน	
นักเรียน	 นักศึกษา	 และนักท่องเที่ยว	 ร่วมชมขบวนแห่ต้นเทียนที่สวยงามอลังการ	 จาก	14	 คุ้มวัด 
โดยบรูณาการขบวนแห่ร่วมกับส่วนราชการ	สถานศกึษา	ซ่ึงผลการประกวดขบวนแห่เทยีน
พรรษา	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	คุ้มวัดเวฬุวัน	รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก	่คุ้มวัดบึงพระลาน
ชัย	และรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั	2		ได้แก่	คุม้วดัสระทอง	และการประกวดประดบัตกแต่ง
ต้นเทียนพรรษา	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก	่ คุ้มวัดสว่างอารมย	์ รองชนะเลิศอันดับ	1	 ได้แก	่ 
คุ้มวัดป่าศรีไพรวัน	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	คุ้มวัดบึงพระลานชัย
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งานประเพณี
ออกพรรษา 2562

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา	17.30	น.	ณ	ลานสาเกตนคร	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	นายบรรจง	โฆษิตจิรนันท์	
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร,	 สมาชิกสภาเทศบาล,	 หัวหน้าส่วนราชการ,	 และพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด	 
ร่วมงานประเพณีออกพรรษา	 ประจ�าปี	2562	 ซึ่งจัดข้ึนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่	 โดยมี	 นายวันชัย	 คงเกษม	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	 เป็นประธานในพิธ	ีภายในงานมีการประกวดการประดับประทีปโคมไฟ	และการประกวดกวนข้าวทิพย์ของชุมชนคุ้มวัด
ต่างๆ	โดยผลการประกวดกวนข้าวทิพย์	ชนะเลิศ	ได้แก่	คุ้มวัดสระทอง,	รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก	่คุ้มวัดบูรพาภิราม	และรองชนะเลิศอันดับ	2	
ได้แก	่คุ้มวัดกลางมิ่งเมือง	และผลการประกวดการประดับประทีปโคมไฟ	ชนะเลิศ	ได้แก่	คุ้มวัดเวฬุวัน	รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	คุ้มวัดหนอง
หญ้าม้า	และรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก	่คุ้มวัดเหนือ
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โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง

โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ

1
ท.

ท.
2

ท.
3

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวัดสระทองได้รับรางวัล	รองชนะเลิศ
อันดับ	 1	 การแข่งขันเขียนตามค�าบอก 
ภาษาจีน	 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
เนื่องในเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน	 
ครั้งที	่3

เมือ่วนัที ่25 กนัยายน  2562 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทองต้อนรับคณะกรรมการการประเมนิ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด	ประจ�าปีการศึกษา	2562

เมือ่วนัที ่26 กนัยายน  2562 โรงเรียนเทศบาลวดับรูพาภิรามจดักิจกรรม
ค่ายนานาสาระโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562	 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิรามร่วมพิธีปิด
โครงการอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	ข้าราชการ

เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2562	 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ 
เข้ารับทุนการศึกษา	 และเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ	 
ในวันบูรพาจารย์	ณ	วัดบูรพาภิราม	พระอารามหลวง

เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2562 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ	 
ร่วมรับเกียรติบัตร	การผ่านการประเมิน	“โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”
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เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วัดเวฬวัุน	นักกีฬาเปตองได้
รับรางวัลชนะเลิศพร้อม
ถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ	 เจ้าฟ้า
เพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภา
พัณณวดี 	 ประ เภททีม

เยาวชน	 (อายุไม่เกิน	15	 ปี	 ไม่จ�ากัดเพศ)ในการแข่งขันเปตอง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า	ครั้งที่	11	ณ	สนามเปตองหน้าพระราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 กองบังคับการต�ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค	1	ต.คลองห้า	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ

ท.
4

ท.
5

ท.
6

ท.
7

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศกึษาจากศนูย์พฒันาเดก็เลก็
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต�าบลท่าแร	่อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562	 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรจัดกิจกรรม
โครงการวถิธีรรม	วิถชีวิีตตามแนวคดิพอเพยีง	ประจ�าปีการศกึษา	2562

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันร่วมเดิน
รณรงค์	 การป้องกันยุงลาย	ที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก,	 การเลือกใช้
โภชนาการ	และการป้องกันยาเสพติด

โ รง เ รี ยน เทศบาลวัด เ วฬุ วั น	 
จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้	 
8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	ประจ�าปี
การศึกษา	2562	 โดยนักศึกษา 
ฝึกประสบการวิชาชีพครู

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวันร ่วมเรียนรู ้สัมผัสภาษาจีนและ
วัฒนธรรมจีน	ในเทศกาลไหว้พระจันทร์	ณ	สถานบันขงจื่อ

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน	Smart	TV	
ทุกชั้นเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ	 พัฒนาและแก้ปัญหาการอ่านด้วย
กระบวนการ	Action		Research

21

ROI ET MUNICIPALITY JOURNAL
วารสารร้อยเอ็ดสัมพันธ์



โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ท.
8

เมื่อวันที่ 6 - 23 กันยายน 2562	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
น�านักเรียนวัดสายตาประกอบแว่น	จากโครงการแว่นแก้ว

เมือ่วันที ่10 กนัยายน 2562	โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงร้อยเอด็จดักจิกรรม
เด็กดีมีสุข	ปลูกจิตส�านึกรักท้องถิ่น	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1	-	3

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562	 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
เมืองร้อยเอ็ด	 ต้อนรับคณะผู้บริหาร	 กรรมการบริหารศูนย์	 และ 
คณะครจูากองค์การบริหารส่วนต�าบลค�าผง	อ.โนนนารายณ์	จ.สุรินทร์	
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562	โรงพยาบาลจุรีเวชมามอบยาฆ่าเหาให้เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า	 ประชุม 
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ	 ประจ�าภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	2562	 
ณ	ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า

เมื่ อวันที่  27 กันยายน 2562  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า	
เข้ารับเกียรติบัตร	 รางวัลระดับ
จังหวัด	 ศพด.ที่มีผลการปฏิบัติที่ด	ี
(best	Practice)	ด้านครู	ผู้ดูแลเด็ก	
ในการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้
และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
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เมือ่วันที ่31 ตลุาคม 2562 	นายบรรจง	โฆษิตจรินันท์	นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็	
พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร,	หัวหน้าส่วนการบริหาร	และพนักงานในสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอด็	ร่วมจัดนิทรรศการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีมี่การบริหารจดัการ
ที่ดี	 และร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้รับรางวัล	ชนะเลิศ
อันดับ	1	 ประเภทดีเลิศ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	โดยมี	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	
เป็นประธานในพิธ	ีณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	กรุงเทพมหานคร
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