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***************************************************** 

   📌การส ารวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย 
>>> วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ลงพ้ืนที่
ส ารวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ ๗ บ้านโคกกรวด เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่อไป 

      
 

📌โครงการก าจัดผักตบชวาคลองห้วยขื่อ หมู่ ๙ บ้านเกายาง ต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ส านักปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด าเนินการ
โครงการก าจัดผักตบชวาในคลองห้วยขื่อ หมู่ ๙ บ้านเกายาง ต าบลโพธิ์งาม เพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม และ
เพ่ือให้การระบายน้ าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
เป็นอย่างด ี

 
  

       

      

 



   📌พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
>>>วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. (ภาคเช้า) เทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ     
รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมข้าราชการเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อม
ร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช            บรม
นาถบพิตร ณ หอประชุมอ าเภอประจันตคาม โดยนายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม เป็นประธาน ในพิธี 
ภาคเช้า มีพิธีท าบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม 

 

📌พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
>>>วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. (ภาคค่ า) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอ าเภอประจันตคาม โดยนายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอ
ประจันตคาม เป็นประธานในพิธี ภาคค่ า มีพิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 

  



   📌การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน  
>>>วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมและมอบ
นโยบายในการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

   
 📌การประชุมจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

>>>วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประธานคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

       
📌การประชุมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

>>>วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

 



📌การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ น าโดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ             
รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาล ประชุมเพ่ือติดตามงานให้ห้วงเดือนที่ผ่านมา รายงานปัญหา
อุปสรรคในการท างาน พร้อมมอบหมายงานและวางแผนการท างานในเดือนถัดไป 

 

📌การประชุมก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดการประชุมก าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ ของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดย พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานฯ 

 

📌กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓  
>>>วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรี
ต าบลโพธิ์งาม ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการวันรัก
ต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ในกิจกรรมมีการบ ารุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช  ท าความ
สะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่ท าการเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และเพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสนองพระบรมราโชวาทด้วยการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้สภาพแวดล้อมของที่ท างานสะอาดถูกสุขลักษณะ 

 



📌โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม   
>>>วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. กองการศึกษา เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดการประชุม
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม มีการด าเนินงานมาตรฐานด้านการบริหารจัดการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
📌พิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
>>>วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ  รองนายก 
เทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลและพิธี
น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายวิธรัช รามัญ 
นายอ าเภอประจันตคาม น าข้าราชการ ทหาร ต ารวจ หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอประจันตคาม หัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เข้า
วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณสนามหน้า
ที่ว่าการอ าเภอประจันตคาม 

 

 

 

 

 



**เกร็ดความรู้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ 


