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

     📌การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 
>>>วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ ๑๑, หมู่ ๑๓, หมู่ ๑๔, หมู่ ๑๕, หมู่ ๑๖, หมู่ ๑๙ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านประเถท , ประธาน
คณะกรรมการชุมชนบ้านคลองแก้มช้ำ, ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านคลองฟันปลา, ประธานคณะกรรมการ
ชุมชนบ้านหนองไม้เอก, ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านทุ ่งยาว และประธานคณะกรรมการชุมชนบ้าน      
ม่วงใหม่ ทำการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 
 

 
 
 

📌การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 
>>>วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ ๑๗ และประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านยาง ทำการสำรวจโครงสร้างพ้ืนฐานจากแผนชุมชน เพ่ือบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 

 

      

 

 



📌วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยนาย
สมพงษ์ กองทวีผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม รับมอบที่นอนและเครื่องนอน จำนวน ๑๐ ชุด จากกลุ่มบริษัทที่นอน
โลตัส เพื ่อใช้ในสถานกักกันโรค Local Quarantine (LQ) ตำบลโพธิ ์งาม โดยนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอ
ประจันตคาม เป็นประธานการรับมอบครั้งนี้ด้วย 

 
 

📌การประเมินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม รับการประเมินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดย 
นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายเอกชัย เกรียงธนบดี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เข้าร่วมรับทราบการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย 

               
 
📌วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๒ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยนายพิสัย พานิชดี รองนายก 
เทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ 

 



📌โครงการดำเนินการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญญายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 
>>>วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายพิสัย 
พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล เข้าร่วมโครงการการดำเนินการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์
ชาติ ณ บ้านอินไตรย์ หมู่ ๖ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี  
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอำเภอประจันตคาม นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีด้วย 

 

📌การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  
>>>วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยนายจิรสิน ไวงาน 
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นำพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจากสมาคมประชาคม
คนตาบอดไทย โดยเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้คัดเลือกผู้พิการทางการเห็น จากหมู่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน ตำบล   
โพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 
📌การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

>>>วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
โพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสภา
เทศบาลฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

   

 

https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1098066717070539/1098063987070812/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAVR-UT8Y6pCZWbbB-1HTLMD61VGgrGyBY5tXkF9bcKno04BZfxeXfhuDe0AhVLARRvOW9mFwxRU64x&__xts__%5B0%5D=68.ARDPRu8kLHHbqKByFiJ_h0KbC5n693lLNVrYmA0AV-8jP7-hfyEA49DwlJNA9nLVG-eC3z4VvubsSdQk5-NwhsA2KEXsNAv2uA8c1sZUNc-mdJUL1e0j_wqPIr9N_WlKMl_TRj2i3ndy2BOS-QaJevKE5pq25BdpYSHV4DnYcOiwYIWLYv6jhnk9CVG2TAfGiEFXmTQxqE-7cXy0Vu26urU8inBhGzt0ITD5QNsbCSDof7nShRoxmPHUzkmtXKrrp4_DahQMQnyr_QAgUgqjKDUnHbzGVKeaTKDJevOWCfoLXHj5S9tst9GutauussT5vQiHteAVi1rb6sJ83mFIsq6Q1A
https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1098066717070539/1098063987070812/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAVR-UT8Y6pCZWbbB-1HTLMD61VGgrGyBY5tXkF9bcKno04BZfxeXfhuDe0AhVLARRvOW9mFwxRU64x&__xts__%5B0%5D=68.ARDPRu8kLHHbqKByFiJ_h0KbC5n693lLNVrYmA0AV-8jP7-hfyEA49DwlJNA9nLVG-eC3z4VvubsSdQk5-NwhsA2KEXsNAv2uA8c1sZUNc-mdJUL1e0j_wqPIr9N_WlKMl_TRj2i3ndy2BOS-QaJevKE5pq25BdpYSHV4DnYcOiwYIWLYv6jhnk9CVG2TAfGiEFXmTQxqE-7cXy0Vu26urU8inBhGzt0ITD5QNsbCSDof7nShRoxmPHUzkmtXKrrp4_DahQMQnyr_QAgUgqjKDUnHbzGVKeaTKDJevOWCfoLXHj5S9tst9GutauussT5vQiHteAVi1rb6sJ83mFIsq6Q1A


📌การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง"อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น ปี 2564 จังหวัดปราจีนบุรี 
>>>วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม เป็นเกียรติ นำนายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภเทศบาลตำบลโพธิ์งาม หัวหน้าส่วนราชการ
อำเภอประจันตคาม พนักงาน เจ้าหน้าที ่เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน  ร่วมต้อนรับ 
คณะกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี ในโครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู ่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น           
ปี 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ณ หมู่ ๖ บ้านอินทร์ไตรย์ ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 
📌เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ รพ.สต.โคกกรวด รพ.สต.โพธิ์งาม ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่

ตรวจสอบสถานสถานประกอบการและสอบสวนให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด -19 
บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล นำพนักงาน เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล
โพธิ์งาม ร่วมกับรพ.สต.โคกกรวด รพ.สต.โพธิ์งาม ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ
โรงต้มหน่อไม้ พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และสอบสวนให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโพธิ์งาม  
*****ซึ่งเป็นพ่้ืนที่เสี่ยงเฝ้าระวัง โดยยังไม่มีการตรวจพบเชื้อ แต่ได้ให้คำแนะนำในการกักตัวเฝ้าระวัง ๑๔ วัน แก่
เจ้าของสถานประกอบการและลูกจ้าง รวมจำนวน ๒๐ ราย และทางโรงพยาบาลประจันตคามจะมีการตรวจคัด
กรองหาเชื้อ ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะทราบผลในวันจันทร์ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 



📌การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ ์งาม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยนายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานให้ห้วงเดือนที่ผ่านมา รายงานปัญหา
อุปสรรคในการทำงาน พร้อมมอบหมายงานและวางแผนการทำงานในเดือนถัดไป 

 

📌การประชุมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เชิญ
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุของทุกส่วนราชการ ประชุมเพื่อสรุปแนวทางการจัดซื้อจัด
จ้าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

 
📌พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ 

>>>วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีรับ
พระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที ่สรรเสริญยิ ่งด ิเรกคุณาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย ์อปพร. เทศบาลตำบล
โพธิ์งาม จำนวน ๒ ราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอประจันตคาม นายกเทศมนตรีตำบล
โพธิ์งาม คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์งาม และสมาชิก 
อปพร. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

 



📌การประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็น
ประธานการประชุมศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม และได้มอบหมาย
ให้นายพิสัย พานิชดี และนายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ต่อไป 

📌การสำรวจแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ เพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
>>>วันที ่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ ์งาม นำคณะผู ้บริหาร 
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และกำนันตำบลโพธิ์งาม  ลงพื้นที่
สำรวจแหล่งน้ำหนองประตูดาน และหนองหัวลิง ท่อระบายน้ำริมถนนสุวรรณศร เพื่อเตรียมดำเนินการกำจัด
วัชพืช สิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่มาถึงนี ้

 
📌วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรีตำบล

โพธิ ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื ่ม จากนายวิชาญ แก้วคงเมือง  และ             
นายประเสริฐ ผันเจริญ ตัวแทน กลุ่ม ใจถึงพึ่งได้ ปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✓เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผ่านเข้าสู่รอบการประเมินคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

 

 

             **เกร็ดความรู้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา : ไทยรู้สู้โควิด 

 

 


