
   จดหมายข่าวเพื่อประชาสมัพนัธ์           
ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน  ๒๕๖๔ 

โทร ๐๓๗-๔๑๐๓๘๘ /๐๓๗-๔๑๐๓๗๗ /www.pho-ngam.go.th 
                           Official Account in Line : @usb6673h 

 

 

 

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

📌การประชุมเพ่ือหาแนวทางการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กตัญญูผู้สูงวัย ตำบลโพธิ์งาม 
>>>เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมเพื่อหา
แนวทางการจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กตัญญูผู้สูงวัย ตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
***ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติ งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องมาตรการ
เผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ (ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔) และตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีการ
แพร่ระบาดระลอกใหม่ จึงเห็นควรให้งดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กตัญญูผู้สูงวัย ตำบล 
โพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
📌เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

>>>ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 



 

📌วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ฉีดพ่น       
ยาฆ่าเชื้อ ร้านขายยาและร้านค้าบริเวณใกล้เคียง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาซื้อยาในร้านขายยา    
บ้านโง้ง เนื่องจากร้านดังกล่าว ขึ้นทามไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 เจ้าของร้านขายยา จึงร้องขอมายังเทศบาลตำบล   
โพธิ์งาม  ให้การช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป 

 

📌จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสวกรานต์ ปี ๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี ๒๕๖๔ โดยมีนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจันตคาม และหน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เข้าตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อเป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันด้วย 

 

📌ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องงดจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์งาม(กรณีเหตุพิเศษ)  

 

 

 

 

 



📌การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
>>>วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งนี้ 

 

📌การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ ๒  
>>>วันที ่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ ่งศิร ิ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพ่ือติดตามผลการดำเนินการนำเข้าข้อมูล ITA ติดตามผลการดำเนินการนำเข้าข้อมูล EIT 
และติดตามผลการดำเนินการนำเข้าข้อมูล OIT 

 

 

📌คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1180/2564 ให้ประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดปราจีนบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่
ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (21 เม.ย. 64 เป็นต้นไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 



*****ประชาสัมพันธ์***** 
>>>งดการให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นการ
ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
>>>ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ของจังหวัดปราจีนบุรี มีผู ้ป่วย
กระจายไปในพื้นที่แต่ละอำเภอเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีการ
ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และเนื่องจากสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียน
ท้องถิ่น เป็นหน่วยบริการที่มีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมากใน
แต่ละวัน จึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) 
>>>เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ สำนักทะเบียนจังหวัดปราจีนบุรี     
จึงขอให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง พิจารณางดการให้บริการงานทะเบียนและ 
บัตรประจำตัวประชาชน เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ถึง ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ยกเว้นการบริการที่
มีความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ การแจ้งเกิด และการแจ้งตาย สามารถให้บริการได้ โดยดำเนินการตามมาตรการ
เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

                                             ***** ประกาศ ***** 
1. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุรี 
2. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม 
จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 



>>>กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นประจำทุกวัน ของข้าราขการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
พร้องทั้งรับฟัง พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร 

 

📌การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ครั้งแรก 
>>>วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ครั้งแรก  
***ซึ่งก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ได้กล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาล    
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และ        
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ได้มีมติให ้ 
1. นายเอกชัย เกรียงธนบดี สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
2. นายประสงค์ ชาวดร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
3. พันจ่าโท ประมวล สุขพอ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

      **เกร็ดความรู้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 


