
   จดหมายข่าวเพ่ือประชาสมัพนัธ์           
ฉบับที่ ๓ ประจ ำเดือน มีนำคม ๒๕๖๔ 

โทร ๐๓๗-๔๑๐๓๘๘ /๐๓๗-๔๑๐๓๕๕ /www.pho-ngam.go.th 
                           Official Account in Line : @usb6673h 

 

 

 

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

 📌วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม น าหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ ประสพศรีสุ
รัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน ต าบลโพธิ์งาม  

***** และขอเชิญชวนประชาชนในต าบลโพธิ์งาม เข้ามาใช้บริการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนต าบลโพธิ์งาม ได้ในวันเวลา
ราชการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยทางศูนย์ ฯ มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ค าแนะน า การน าเสนอ
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในต าบลโพธิ์งาม 

📌วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ได้น าพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ส ารวจทางสาธารณะ ซึ่งได้รับมอบ
การอุทิศที่ดินเพ่ือใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เพ่ือประชาชนได้ใช้ร่วมกัน ณ หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน และหมู่ท่ี ๖ 
บ้านอินทรไ์ตรย์ ต าบลโพธิ์งาม 

 

 

 

 



📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๘ บ้านต้น น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย และพัฒนาการอ าเภอประจันตคาม ได้มาร่วมบูรณาการร่วมกับเทศบาลต าบล
โพธิ์งามด้วย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนด
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตร
หลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ICT) ต าบลโพธิ์งาม ด้วย 
 

  

*****ประชาสัมพันธ์***** 
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ICT) เทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
ตั้ งอยู่หน้าที่ท าการเทศบาลต าบลโพธิ์ งาม เปิด
ให้บริการประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้
บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ ค้นหา
ข้อมูลต่างๆ   เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์      
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

 

 

📌ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ให้การ
ต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โพธิ์งามและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 

 

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-412610412282843/photos/pcb.1598173877059818/1598173253726547/?__cft__%5b0%5d=AZXrkmURbBKbePn8z5ypUYL_jRCQFqliHVMn0LjkeFfBnEnGcXFP-ZREuHWFuLy_YYaDiX3mGW1RmmoqtH9Yb898BFl8qOceMKv9ft7SQsJTSKwyQ1WnbbFA6Wgm-EwjE4dsdsgVKOwB7M_77A7_Dt1i7_DnRK1IkxtgXt0_FgTkUmLJ3YbQ3l1-QwVkim-ciGU&__tn__=*bH-R


📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๙ บ้านเกาะยาง น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยนายอนุชา ช่อชบา รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและ
ความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรม
นี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  และกองการศึกษาได้ร่วม
โครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  และการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ICT) ต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๑ บ้านประเถท เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม 
ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ICT) ต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

📌การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดการ
ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 
โดยมีประธาน กกต.ท้องถิ่น และ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
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📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๐ บ้านหนองหัวลิง น าโดยนายอนุชา ช่อชบา รองปลัดเทศบาล พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการ
ประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  และ
กองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ( ICT) ต าบล  
โพธิ์งาม ด้วย 

+9 

 

📌โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจ าปี ๒๕๖๔  
>>>วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดกิจกรรม
โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีนายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม เป็น
ประธานเปิดโครงการฯ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม และผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งามและเพ่ือส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วย
รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีจ่าสิบเอกสุริยา รัตนวิเศษฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เป็นวิทยากรใน
การบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมนี้  
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https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-412610412282843/photos/pcb.1599551410255398/1599539693589903/?__cft__%5b0%5d=AZXxGYdc-MbOwBU8ymGWSkSCR8KgupLkAdh1MZHtNhgcQTJA0utH4TNSGb-u16-f71ByM8yZTT38b2bonO_RbgBPPg8e4sPvSM7pkn4_VplGcZO26zOZL6cYkfUTJk4jp3Atlk9TQtrapRoRreMLsRxANSplZFluWgqaUFbhK399XC5NS7KBJGTccQ-cPe-bRI0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-412610412282843/photos/pcb.1599551410255398/1599539533589919/?__cft__%5b0%5d=AZXxGYdc-MbOwBU8ymGWSkSCR8KgupLkAdh1MZHtNhgcQTJA0utH4TNSGb-u16-f71ByM8yZTT38b2bonO_RbgBPPg8e4sPvSM7pkn4_VplGcZO26zOZL6cYkfUTJk4jp3Atlk9TQtrapRoRreMLsRxANSplZFluWgqaUFbhK399XC5NS7KBJGTccQ-cPe-bRI0&__tn__=*bH-R


  📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๒ บ้านโคกบ้าน น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ
หน้าที่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียน
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ICT) ต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

📌การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ICT) ต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่  ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์ดิจิทัลชุมชนต าบลโพธิ์งาม ได้ประชาสัมพันธ์แนะน าศูนย์ดิจิทัลชุมชุมต าบลโพธิ์งาม และเชิญชวนให้
ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ( ICT) ต าบลโพธิ์งาม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบเบ็ดเสร็จเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
📌การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 

>>>วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ออกรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกรวด 

 



📌การซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไม้เอก ต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล และ  
กองช่างเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองไม้เอก เพ่ือด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบประปา เพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง 

 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๔ บ้านคลองฟันปลา น าโดยนายอนุชา ช่อชบา รองปลัดเทศบาล 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่าน
กระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์   
ดิจิทัลชุมชน (ICT) ต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

📌ตรวจสอบสถานที่เพ่ือพิจารณาการขออนุญาตในการจัดงาน"ดนตรีโฟล์คซองรักช้างเพ่ือการศึกษา" 
>>>วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ตรวจสอบสถานที่ในการขออนุญาตจัดงาน"ดนตรีโฟล์คซองรักช้างเพ่ือการศึกษา" 
ของกลุ่มรักช้างเพ่ือการศึกษา ณ ริมน้ าประตูดาน หมู่ที่ ๕ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
ซี่งเป็นการปฏิบัติตามค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๕๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องมาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการที่จ าเป็นของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีมาตรการให้การเปิดด าเนินการของสถานที่ กิจการ 
และกิจกรรม ต้องด าเนินการภายใต้เงื่อนไข และการจัดระบบและระเบียบต่างๆ และตามมาตรการป้องกันโรคที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

 



📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๕ บ้านหนองไม้เอก น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

📌การประชุมปรึกษาหารือการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการคัดเลือกสภาวัฒนธรรมต าบลโพธิ์งาม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนาธรรมต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งยาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจน
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน า
ให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

 



📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๗ บ้านโคกกรวด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจน
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน า
ให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

 📌โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า กิจกรรม"ท าแนวกันไฟป่า การควบคุมป้องกันและดับไฟป่า"  
>>>วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า กิจกรรม"ท าแนวกันไฟ
ป่า การควบคุมป้องกันและดับไฟป่า" ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยนายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจัน-
ตคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ต าบลโพธิ์งาม พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลโพธิ์งาม ผู้น าชุมชน ประชาชน
จิตอาสา และทหารจากกรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ร่วมโครงการนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๓ บ้านคลองแก้มช้ า น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียน
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1329936753883533/1329935797216962/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBAkSAvyz_PQpCsnsbQ_KdeO_d7G5MhxOJU9_DgmjLmZw2upYWs5hSNoR_dQ-ZddAXNXaYrJEgpV097&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpzf8BTYzEP2pbNxjePhZh5RsUFZi84wRtcB8wchRcqJ98oM08PXQuZxNp8nW7C5n41rnOEIAkO_HBp0MCkVXHBNLACOutt5emrEQX02dzpLAHIlHRADn5O4zhQmp2nsAUIXDdhurDoonEn7XEHUSd2h44j6jqsuwlx3Zl4VU5FWWpgzzry57Ds4TCvoiqQ4FL0Zhrr74wnKz7u_EDm_M9kqCDZhca9GYG3OAIwQMrSysYKGZ0EBNQdvECah_cp_n1gm_57hlxL_SbwSgBKHvjUzS6BZpn36mRX0yYiUQnkFVlvX-D6Y84dr9RtXDEMMmnEWBuRcz_tCOyh9LPHrs1w
https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1329936753883533/1329935797216962/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBAkSAvyz_PQpCsnsbQ_KdeO_d7G5MhxOJU9_DgmjLmZw2upYWs5hSNoR_dQ-ZddAXNXaYrJEgpV097&__xts__%5B0%5D=68.ARAOpzf8BTYzEP2pbNxjePhZh5RsUFZi84wRtcB8wchRcqJ98oM08PXQuZxNp8nW7C5n41rnOEIAkO_HBp0MCkVXHBNLACOutt5emrEQX02dzpLAHIlHRADn5O4zhQmp2nsAUIXDdhurDoonEn7XEHUSd2h44j6jqsuwlx3Zl4VU5FWWpgzzry57Ds4TCvoiqQ4FL0Zhrr74wnKz7u_EDm_M9kqCDZhca9GYG3OAIwQMrSysYKGZ0EBNQdvECah_cp_n1gm_57hlxL_SbwSgBKHvjUzS6BZpn36mRX0yYiUQnkFVlvX-D6Y84dr9RtXDEMMmnEWBuRcz_tCOyh9LPHrs1w


📌วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน
การเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี มาตรวจ
เยี่ยมการติดป้ายต่างๆของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและผู้สมัครนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม  และป้ายต่างๆ
ของเทศบาลฯ ซึ่งได้ตรวจพบว่าการติดป้ายประกาศของผู้สมัครไม่ถูกต้อง จึงได้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งามทราบและให้แจ้งประสานให้ผู้สมัครด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

 

📌การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ 
และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามงานให้ห้วงเดือนที่ผ่านมา รายงานปัญหาอุปสรรค ใน
การท างาน พร้อมมอบหมายงานและวางแผนการท างานในเดือนถัดไป 

 

📌วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๔๐ น. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรือ งชัย รุ่งศิริ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งามได้ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาการ
ปฏิบัติงาน การหาเสียงของผู้สมัคร และได้ขอเอกสาร สถ. ผถ. ๓/๑ เพ่ือตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งและหน่อย
เลือกตั้ง ซึ่งได้รับรายงานจากผู้อ านวยการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 



📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๘ บ้านไทรงาม น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการศูนย์   
ดิจิทัลชุมชน (ICT) ต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการจัดท า
เวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรี ยนกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

📌การประเมินมาตรฐานงานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา 
>>>วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจติดตามอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๓ เพ่ือประเมินมาตรฐานงานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 

 



📌การประชุมคณะท างานการลดใช้พลังงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมคณะท างานการลดใช้พลังงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
ประชุมเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ พร้อมประชุมซักซ้อมร่วมกับพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
📌อปพร. ปราจีนบุรี จัดท าแนวกันไฟโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
>>>วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งาม น าเจ้าหน้าที่ อปพร. เข้าร่วมโครงการ 
อปพร.จัดท าแนวกันไฟบริเวณ โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ 
ณ บ้านทุ่งสบก หมู่ที่ ๑๐ ต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางมาละนี จินดา
รัตน์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน ในนามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ อปพร.เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยให้ปฏิบัติ
หน้าที่เฝ้าระวังป้องกันการเผาในพ้ืนที่ป่าสงวนป่าอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ริมทางรวมถึงการจัดท าแนว
กันไฟและการควบคุมไฟป่า และเพ่ือป้องกันและลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้รวมถึงชีวิตทรัพย์สิน 
สิ่งก่อสร้างของประชาชน โดยได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและจิตอาสาในพ้ืนที่จ านวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกัน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ าเภอประจันตคาม ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขต ๑ ปราจีนบุรีเขต ๓ 
ปราจีนบุรีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด มณฑลทหารบกที่ ๑๒ กอง
พลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สถานีควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี่ 

 
 

 



📌เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้รับมอบการอุทิศที่ดินเพ่ือใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
>>>วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม รับแจ้งจาก นายสมวย เนินพยอม บ้านเลขที่ ๖๘ หมุุ่ ๑ 
ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินทางด้านทิศใต้ของที่ดินโฉนดเลขที่ 
๘๑๓๘ เลขที่ดินที่๑๕๘ ที่ตั้งอยู่ที หมู่ ๖ บ้านอินทร์ไตรย์ ความกว้าง ๒ เมตร ตลอดแนวเขตให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์พื่อประชาชนได้ใช้ร่วมกัน  
*****เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ท่านได้เสียสละเพ่ือส่วนรวมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 

 

📌วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะเดินทางมาตรวจ
เยี่ยมการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เขต๑ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม และได้มีหนังสือให้แจ้งผู้สมัครฯ แก้ไขป้ายหาเสียงเลือกตั้งให้ถูกต้อง โดย พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ต าบลโพธิ์งาม ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม รับหนังสือ พร้อมทั้งรับฟังค าแนะน าการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ิมเติม 
เพ่ือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องต่างๆ 

 

📌วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทาง
มาตรวจติดตามการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งต าบลโพธิ์งาม ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับ
ฟังค าแนะน าการปฏิบัติงานต่างๆ 

 



📌วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ ๓ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้
เดินทางมาสังเกตุการณ์การฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เขต๑ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งต าบลโพธิ์งาม ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับ
ฟังค าแนะน าการปฏิบัติงานต่างๆ ได้เน้นย้ าการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ตรงตามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีมีสิทธิเลือกตั้งทั้ง
ผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาล หรือมีสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ป้องกันบัตรกระทบยอดไม่ตรงกัน 

 
📌โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า 

เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รับหีบบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง 
>>>วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
รับหีบบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง โดยมีนายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม 
ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ ๓ ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการด าเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งฯ 
เขตท่ี ๑ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 



📌วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๑๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล   
โพธิ์งาม ได้รับแจ้งประสานงานขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว เหตุไฟไหม้พ้ืนที่ต าบล
หนองแก้วบริเวณบ้านโคกอู่ทองและบ้านประเถท ต าบลหนองแก้ว เหตุไฟไหม้สวนยูคาลุกลามเป็นบริเวณกว้าง 
ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ 
*****ช่วงนี้เป็นช่วงแล้งมีลมแรง ควรระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้  
หากมีเหตุไฟไหม้ แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 037 410355 

📌โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่
เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รับหีบบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง 
>>>วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่
รับหีบบัตรเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง โดยมีนายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม 
ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามการด าเนินการ
ฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งฯ เขตท่ี ๒ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 



📌เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมปฏิบัติการระงับเหตุไฟไหม้โรงงานขยะรีไซเคิ่ล ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี  
>>>วันนี้ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วม
ปฏิบัติการระงับเหตุไฟไหม้โรงงานขยะรีไซเคิ่ล ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับแจ้ง
ประสานงานขอรถบรรทุกน้ าสนับสนุน จากอ าเภอประจันตคาม ว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้รุนแรงโรงงานขยะรีไซ
เคิ่ล บริษัท วสันต์ศิภาพร เทรดดิ้ง จ ากัด ตั้งอยู่ริมถนนสาย สุวินทวงศ์ เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑๑ ต าบลไม้เค็ด อ าเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี เยื้องสถานีขนส่งผู้โดยสารปราจีนบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัด  ควันไฟพวยพุ่งสูงนับ
ร้อยเมตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าปราจีนบุรี พร้องด้วย รอง กอ.รมน. จังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส านังงาน 
ปภ.จังหวัด รุดบัญชาการดับไฟด้วยตัวเอง โดยมีรถดับเพลิงจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง มทบ.๑๒ ,ปภ.จังหวัด,กรม
ทางหลวง.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ กว่า ๒๐ คัน ร่วมกันดับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง แต่เนื่องจากช่วง
เกิดเหตุมีกระแสลมค่อนข้างแรงจึงยากแก่การดับไฟ ประกอบกับภายในโรงงานที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ มีกองขยะ
พลาสติกจ านวนมาก และไม่สามารถ ที่จะน ารถดับเพลิงเข้าไปถึงด้านในของตัวโรงงานได้ เพราะมีสิ่งกีดขวาง
ยากแก่การดับไฟ ท าให้เปลวไฟโหมไหม้วัสดุจนเสียหายไปทั้งหมด ความเสียหายในครั้งนี้ยังไม่สามารถประเมิน
ได้  ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้ ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่าเกิดเพลิงไหม้ทุ่งนาข้างสถานีขนส่งแล้วลมพัด
ปลิวลูกไฟเข้ามาตกในกองพลาสติกและเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว แม้ว่า ทางคนงานจะพยายามช่วยกันดับแต่ก็
สู้ไม่ไหวเนื่องจากวัสดุจ าพวกพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี 

 
📌การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การตรวจคัคกรองโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

>>>วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
จัดการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การตรวจ คัคกรองโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

 
 



📌การให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานของสภาเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
>>>วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งามร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๘ ต าบลโพธิ์งาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของสภาเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี ในด้านการส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ และร้านค้าชุมชนบ้านไทรงาม 

 

📌วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการส่ง
มอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง 

 



📌วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับมอบหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามและนายกเทศมนตรีต าบล
โพธิ์งาม เพ่ือส่งมอบต่อให้กับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม   

 

 

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

 

 

 

 

 



สรุปผลรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ๑๔ แห่ง (อย่างไม่เป็นทางการ) 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

ของเทศบาลในจังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ๑๔ แห่ง (อย่างไม่เป็นทางการ) 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 


