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

      📌ด้ ว ย ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด้ มี ม ติ
เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี
ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์  2564 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบล     
โพธิ์งาม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งขึ้น 
เพ่ือประสานงานและจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย โทรศัพท์หมายเลข  0 3721 8369 
และ 0 3741 0388 ต่อ 102 

 

 

📌การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
>>>วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล     
โพธิ์งาม น าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี นายสอาด ไวงาน ประธานศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลต าบล 
โพธิ์งาม เป็นประธาน เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการของปีงบประมาณที่ผ่านมา และการพิจารณาเรื่องที่
เกีย่วข้อง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการต าบลโพธิ์งาม 

 

 



***ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล  
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น 
***ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
โพธิ์งามและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม โดยรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา 
08.30 - 16.30 น. รายละเอียดตามประกาศ  
https://www.pho-ngam.go.th/index/load_data/?doc=11039 
https://www.pho-ngam.go.th/index/load_data/?doc=11036 

 

📌ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประชุมคณะท างานศูนย์ประสานงานการ
เลือกตั้งฯ และเจ้าหน้าที่รับสมัคร เพ่ือซักซ้อมเตรียมความพร้อมส าหรับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโพธิ์งามและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 

 
*****ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เรื่อง การก าหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 

 

https://www.pho-ngam.go.th/index/load_data/?doc=11039&fbclid=IwAR29wvlmpv37Odg-y0F5lLZ-AopPPAWn_1Go1vyLpocNgsHkvZTwWATSpz0
https://www.pho-ngam.go.th/index/load_data/?doc=11036&fbclid=IwAR2L1O9-teLIksuktQ83FUu-5jgrCzhNK91O1xb206xBmJHQLz7kmVcJRv8


📌ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
>>>วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ให้การต้อนรับ          
ดร.ป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะได้เดินทางลง
พ้ืนที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 

📌การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามและ
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นวันแรก การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้  
- นายกเทศมนตรี จ านวน ๒ ท่าน 
- สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ จ านวน ๗ ท่าน 
- สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ จ านวน ๘ ท่าน 
และวันนี้เป็นวันรับสมัครวันแรก นายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับสมัคร
เลือกตั้งฯ พร้อมกล่าวแนะน าข้อควรระวังในการเลือกตั้งฯครั้งนี้ กับผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ด้วย 

 

 



 

 

 

                    *****ประชาสัมพันธ์***** 

ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account 
"ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784" 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอเชิญชวนพ่ีน้อง
ประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ าท่วม วาตภัย 
ไฟไหม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้
อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือลดความสูญเสียต่อชีวิต 
และทรัพย์สิน จึงขอเชิญชวนแจ้งเหตุผ่านไอดีไลน์             แอ็ด 
1784DDPM (Line ID : @1784DDPM) 

 

 

 

             *****ประชาสัมพันธ์***** 

เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดท าโครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผน
ชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความ
ต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่าน
กระบวนการประชาคม เพ่ือมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม ในระหว่างวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 

              
                 



         📌การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งามและ
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ซึ่งได้ด าเนินการรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การรับสมัคร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้  
- นายกเทศมนตรี จ านวน ๒ ท่าน 
- สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ รวมจ านวน ๑๔ ท่าน 
- สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ รวมจ านวน ๑๔ ท่าน 
ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้มีผู้มายื่นสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ิมทั้ง ๒ เขต
เลือกตั้ง  
และในวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี ได้มาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของการรับสมัครฯ วัน
สุดท้ายด้วย 

 

 



*****ประกาศเทศบาลต าบลโพธิ์งาม***** 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  

 
 

 
📌การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

>>>วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ 
และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามงานให้ห้วงเดือนที่ผ่านมา รายงานปัญหาอุปสรรคใน
การท างาน พร้อมมอบหมายงานและวางแผนการท างานในเดือนถัดไป 

 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการ
จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑ บ้านคุ้มน าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบล   
โพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ด้วย 

 

 

 

https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1301893233354552/1301887823355093/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARByeuAISSF9sWftOqkceGWaJS8xDTLi51ToMhj-QXWE80GyXgF3y8fKAFfMNw2g6tePDhJSwBUBYS3e&__xts__%5B0%5D=68.ARC4emPei4cesZYq-742HR_vHtYq1-966pNFR1pQYjR0CXA0vX0Aya5LxGQB8rLWVnO_Zpe_gsRjRpUuKXB9oa3Wj8LoZ80-JrNrwNRpk8ECyOOVM2KLvy3mF1cS4vZzmhuV2E281zlt5pSRdcO9BREFA52WAhUpuUaRvQFtHHP6uWF0ZKgCrBur7buxyKQPEhTHT3uJO9-xKtRpSb-UgNGDGj53iluHgkDEbhrtHpZOY587t2f0NjOROAxAQNKI4M9lYDqxe3BpIdmjuMP2sllw-gmqIt61P1CUMTcKuYSLwMEu3PWKp2VzcrxXwvenJeY6COiFz7WwwCRbQbUayMPtMg
https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1301893233354552/1301887823355093/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARByeuAISSF9sWftOqkceGWaJS8xDTLi51ToMhj-QXWE80GyXgF3y8fKAFfMNw2g6tePDhJSwBUBYS3e&__xts__%5B0%5D=68.ARC4emPei4cesZYq-742HR_vHtYq1-966pNFR1pQYjR0CXA0vX0Aya5LxGQB8rLWVnO_Zpe_gsRjRpUuKXB9oa3Wj8LoZ80-JrNrwNRpk8ECyOOVM2KLvy3mF1cS4vZzmhuV2E281zlt5pSRdcO9BREFA52WAhUpuUaRvQFtHHP6uWF0ZKgCrBur7buxyKQPEhTHT3uJO9-xKtRpSb-UgNGDGj53iluHgkDEbhrtHpZOY587t2f0NjOROAxAQNKI4M9lYDqxe3BpIdmjuMP2sllw-gmqIt61P1CUMTcKuYSLwMEu3PWKp2VzcrxXwvenJeY6COiFz7WwwCRbQbUayMPtMg


📌วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
โพธิ์งาม ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้พ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ ๘ บ้านต้น ต าบลโพธิ์งาม เหตุไฟไหม้ป่าไผ่ลุกลามเข้าใกล้คอก
เลี้ยงสัตว์ของประชาชน ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที ควบคุมเพลิงไว้ได้ 

 

📌กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม โดยมีนายสุวัจน์ บัวจันทร์ ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานโครงการฯ ในการปฏิญาณตนของผู้สมัครต่อหน้าก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านต าบลโพธิ์งาม และมอบคู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล พร้อมกั นนี้ได้ให้ค าแนะน ากับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการ
จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๒ บ้านโง้ง น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์
งาม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนด
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด้วย 

 



📌เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้รับมอบการอุทิศท่ีดินเพ่ือใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ 
>>>วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลโพธิ์งาม รับแจ้งว่ามีผู้ประสงค์จะอุทิศที่ดินให้เป็นทาง
สาธารณประโยชน์เพ่ือประชาชนได้ใช้ร่วมกันจากประชาชน หมู่ที่ ๕ บ้านประตูดาน และหมู่ที่ ๖ บ้าน       
อินทร์ไตรย์  ต าบลโพธิ์งาม จ านวน 7 ราย ดังนี้ ๑.นางธัญธิดา บุญอยู่  ๒.นายสุนา ศรีสรวย  ๓.นายสุพจน์     
สุขสมเจฎฐ์  ๔.นางสมบูรณ์ เปรมวินัย ๕.นางสาคร ภารกิจ  ๖.นายจ านงค์ ค าภา  ๗.นางวาสนา เฉลิมศร ี
โดยมีนายพรเทพ ไกรสิงห์ ก านันต าบลโพธิ์งาม และนายวิศนุ ทรัพย์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ต าบลโพธิ์งาม ร่วม
เป็นสักขีพยานในการอุทิศที่ดิน ในครั้งนี้ด้วย 
*****เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ทุกท่านได้เสียสละเพ่ือส่วนรวมในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 

 

📌การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
ได้ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียน จ านวน ๖ โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 

 

 



📌การประชุมเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบล
โพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน  ณ หมู่ ๓    
บ้านม่วง เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด้วย 

 
📌ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เพ่ือให้ความเห็นชอบในการประกาศสถานที่เลือกตั้งและ
หน่วยเลือกตั้ง 

 

 



📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ด าเนินการ
จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๔ บ้านโพธิ์งาม น าโดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบล
โพธิ์งาม ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 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 ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน  ณ หมู่ ๖     
บ้านอินทร์ไตรย์ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการ ตลอดจนก าหนด
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรมนี้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตร
หลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยพัฒนาการอ าเภอประจันตคาม ได้ด าเนินการจัดท าเวที
ประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๕ บ้านประตูดาน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
และความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ใน
กิจกรรมนี้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และกองการศึกษา
ได้ร่วมโครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ศูนย์ ICT ต าบลโพธิ์งาม ด้วย 



📌โครงการสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาลและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยพัฒนาการอ าเภอประจันตคาม ได้ด าเนินการจัดท าเวที
ประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ณ หมู่ ๑๗ บ้านยาง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและ
ความต้องการ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม ในกิจกรรม
นี้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และกองการศึกษาได้ร่วม
โครงการนี้พร้อมแนะน าให้น าบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธิ์งาม และการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ศูนย์ ICT ต าบลโพธิ์งาม ด้วย 

 

 

📌ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้รับแจ้งจากส านักงาน กกต.ประจ า
จังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้บัตร
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีสีแตกต่างกัน และก าหนดให้เป็นสีเดียวกันทุกภาค ดังนี้ 
1. บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สีชมพู 
2. บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สีม่วง  
#เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา08.00 - 17.00น. 
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ  
#เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส 
#สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444 
Cr.ส านักงาน กกต.จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPvA954bLUtIKRc9_2ZsDy9KChhE9BNNin2fMe_i1F_XnSBrygJzG3M2EdLRfaV76FDqNnhvlP2PINkph7l_xwicMbC_ChpId6jKAo2cKSKpvx2_I5FuBX66jNn6wHkYQiNJZ9gX4wnHFt14B0_TgPQKvkMYmjs48j8saMuYQwlhtZQF7S9sDJVzb3P1MX2b4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPvA954bLUtIKRc9_2ZsDy9KChhE9BNNin2fMe_i1F_XnSBrygJzG3M2EdLRfaV76FDqNnhvlP2PINkph7l_xwicMbC_ChpId6jKAo2cKSKpvx2_I5FuBX66jNn6wHkYQiNJZ9gX4wnHFt14B0_TgPQKvkMYmjs48j8saMuYQwlhtZQF7S9sDJVzb3P1MX2b4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPvA954bLUtIKRc9_2ZsDy9KChhE9BNNin2fMe_i1F_XnSBrygJzG3M2EdLRfaV76FDqNnhvlP2PINkph7l_xwicMbC_ChpId6jKAo2cKSKpvx2_I5FuBX66jNn6wHkYQiNJZ9gX4wnHFt14B0_TgPQKvkMYmjs48j8saMuYQwlhtZQF7S9sDJVzb3P1MX2b4&__tn__=*NK-R


                           **เกร็ดความรู้**  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : Google.com 


