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

📌งานเครือข่ายวิถีพอเพียง ภาคกลาง ครั้งที่๑๐ "สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 
>>>วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม น า
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมงานเครือข่ายวิถีพอเพียง ภาคกลาง ครั้งที่ ๑๐ "สืบสาน 
รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"  โดยนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม น าหัวหน้าส่วนราชการ 
ข้าราชการ ประจ าอ าเภอประจันตคาม ก านันผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนบ้านยาง ต.โพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

       
📌การประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพธิ์งาม  

>>>วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรเทพ ไกรสิงห์ ก านันต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานการ
ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลโพธิ์งาม ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
โดยมีนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล และหัวหน้า
ส่วนราชการ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ข้อราชการต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย 

 
 
 



📌การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านเอกสารงานธุรการ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม แจ้ง   
เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการของทุกส่วนราชการ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินงานด้านเอกสารงานธุรการ เพ่ือถือปฏิบัติในเป็นไปตามระเบียบข้อควร
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลต าบล     
โพธิ์งาม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 

 
 

📌การประชุมติดตามผลการด าเนินงานฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็น
ประธานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือ
ติดตามและเร่งรัดลูกหนี้ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ค้างช าระประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 

 

📌การลงพ้ืนที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีสุนัขไม่มีเจ้าของ  
>>>วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ตามที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก
ประชาชน โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล นิติกร และ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีสุนัขไม่มีเจ้าของที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ที่ดินสาธารณะ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

 



   📌การประชุมชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถและรักษารถส่วนกลางของเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม แจ้ง    
เจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบรถส่วนกลางของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รถและรักษารถส่วนกลางของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล  
โพธิ์งาม เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้า
ร่วมประชุมพร้อมด้วย 

 

📌การลงพ้ืนที่ไกล่เกลี่ย กรณีมีการปล่อยน้ าทิ้งท าให้เกิดเหตุร าคาญต่อผู้อื่นที่ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง  
>>>วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก
ประชาชน เรื่องกรณีมีการปล่อยน้ าทิ้งท าให้เกิดเหตุร าคาญต่อผู้อ่ืนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ 
รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล นิติกร และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ลงพื้นที่
ไกล่เกลี่ย การปล่อยน้ าทิ้งท าให้เกิดเหตุร าคาญต่อผู้อ่ืนที่ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ในพ้ืนที่หมู่ ๒ บ้านโง้ง ต าบล     
โพธิ์งาม ซึ่งท่ีอยู่อาศัยที่เป็นสาเหตุ ได้ปรับเปลี่ยนจุดที่ทิ้งน้ าเพ่ือไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อบุคคลอ่ืนต่อไป 

 

📌การฉีดพ่นยาก าจัดหมัดสุนัขให้กับโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 
>>>วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม น า
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ออก
ฉีดพ่นยาก าจัดหมัดสุนัขให้กับโรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ ต าบลโพธิ์งาม ซึ่งพบว่าภายในโรงเรียนมีหมัดสุนัขเป็น
จ านวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันโรคให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

 



📌การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือติดตามการด าเนินงานทุกส่วนราชการ  
>>>วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม แจ้ง
หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ทุกกอง เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานต่างๆของทุกส่วน
ราชการ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
📌การประชุมหารือการรับโอนทรัพย์สินศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

>>>วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม แจ้ง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมประชุมเพ่ือหารือการรับโอนทรัพย์สินศูนย์การ
เรียนรู้ ICTชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ซึ่งเทศบาลต าบลโพธิ์งามจะได้ด าเนินการรับโอนครุภัณฑ์
โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน จากส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 
 

 
📌การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  

>>>วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภัย เตมีสุภาพ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือแสดงความคิดเห็นและรับทราบผลการด าเนินงานต่างๆ
ของเทศบาลฯ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 



📌โครงการอบรมกฎหมาย ส าหรับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)  
>>>วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็น
ประธานเปิดโครงการอบรมกฎหมาย ส าหรับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ณ ห้องประชุม
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการ
ขุดดิน ถมดิน กฎหมายเกี่ยวกับการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย กฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
อ าหน้าที่ 

 
📌การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
>>>วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม จัดการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือปรึกษาหารือแนว
ทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 
📌การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

>>>วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยนายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัด
เทศบาล ประชุมเพ่ือติดตามงานให้ห้วงเดือนที่ผ่านมา รายงานปัญหาอุปสรรคในการท างาน พร้อมมอบหมาย
งานและวางแผนการท างานในเดือนถัดไป 

 



📌การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจ าปี ๒๕๖๔ โดย    
พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เป็นประธาน การประชุมฯ เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบ
คุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ การกระท าความดีความชอบและความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับการ
พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง
รับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

📌การประชุมคณะกรรมการอ านวยการระบบกล้อง CCTV เทศบาลต าบล 
>>>วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ ประธานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการระบบกล้อง CCTV เทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม เพ่ือเป็นการรายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินงานและพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ใ นอ านาจ
หน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
📌การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

>>>วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
ประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ในพ้ืนที่ต าบลโพธิ์งาม ด้านการด ารงชีพ จ านวน ๒๓ ราย 

 

 

 

 



📌การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
>>>วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ ประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓เพ่ือพิจารณาแนวทางการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 

📌การประชุมเพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาการวางสินค้าจ าหน่ายบริเวณไหล่ทางถนนหมายเลข ๓๓ 
>>>วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
ประธานการประชุมเพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาการวางสินค้าจ าหน่ายบริเวณไหล่ทางถนนหมายเลข ๓๓ กรณี
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การวางสิ่งของจ าหน่ายบริเวณไหล่ทางถนนหมายเลข ๓๓ ในบริเวณหมู่ที่ ๑๘ ต าบล 
โพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งท าให้การสัญจรยากล าบากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติ เหตุกับผู้ใช้
เส้นทาง 

 
📌การอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV 
>>>วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองการศึกษา เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดการอบรมให้
ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส 
RSV โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์งาม มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 

 

 



📌การประชุมหารือโรคติดเชื้อ มือเท้าปาก ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองการศึกษา เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดการประชุมหารือ
โรคติดเชื้อ มือเท้าปาก ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยมีนายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธาน และคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมการประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และครูผู้ดูแลเด็กออกเยี่ยมเด็กที่มีอาการดังกล่าว ให้หยุดพักการเรียน
แล้ว และมีแนวทางป้องกันโดยให้เด็กเล็กหยุดเรียน ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคต่อไป 

 

📌โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและทักษะของการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 
>>>วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองคลัง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและทักษะของการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ โดยนายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนต าบลโพธิ์งาม 

📌การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยการ
ประชุมได้ให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมรับฟังการประชุมโดยพร้อม
เพียงกัน 

 



 การทดสอบระบบ เพ่ือซักซ้อมสมรรถนะ ของรถดับเพลิงพร้อมบันไดสูง ๑๓ เมตร   
  เข้าประจ าการ ณ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

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

**เกร็ดความรู้** 
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