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

 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ผ่านการประเมินคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) และในวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
จะเป็นการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ ๒) ต่อไป 

 

 

📌การประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  (รอบที่ ๒) 
>>>วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโพธิ์ โดยนายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม    
นำปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์งาม รับการตรวจประเมินออนไลน์  
เชิงลึก (รอบที่ ๒) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ จากคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วย นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภา
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม นายพรเทพ ไกรสิงห์ กำนันตำบลโพธิ์งาม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ประชาคมตำบลโพธิ์งาม ผู้ทรงคุณวุฒิตำบลโพธิ์งาม ประชาชนบ้านคุ้ม หมู่ที่ ๑ บ้านโง้ง หมู่ที่ ๒ บ้านอินทร์ไตรย์ 
หมู่ที่ ๖ และบ้านนา หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมรับการตรวจ
ประเมินฯ และให้คำชี้แจง ด้วย 

 



📌การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
โพธิ ์งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   ซึ ่งในการประชุมฯครั ้งนี ้  นายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม  ตามความในมาตรา ๔๘ ทศ ที่
บัญญัติว ่า "ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที ่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื ่อให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี"    รวมถึงการพิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ด้วย 

 

 

📌ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมการปรับปรุงบ้านผู้พิการ 
>>>วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยให้กับผู้พิการในตำบลโพธิ์งาม 

📌วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
ดำเนินการซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาล หลังคาโรงจอดรถ และหลังคาอาคาร กศน.  เนื่องจากเหตุวาต
ภัย ที่ผ่านมา 

 



📌การประชุมคณะทำงานจัดหาสถานที่ Local Quarantine (LQ) 
>>>วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำ
สถานที่สำหรับเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อสังเกต
อาการของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับประชาชนตำบลโพธิ์งาม (Local Quarantine (LQ)) โดย นายจิรสิน ไวงาน 
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 
1)สถานที่กำหนดให้ใช้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ตำบลโพธิ์งาม 
2)จัดเตรียมเตียง เครื่องนอน และวัสดุ อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว จำนวน ๑๐ ชุด โดยขอรับการสนับสนุนเตียงจาก 
SCG และเครื่องนอนจากกลุ่มที่นอนโลตัส 

 

📌การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 
>>>วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ และประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านอินทร์ไตรย์ ทำการสำรวจ
โครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 

 

📌การประชุมคณะกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
>>>วันที ่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ ์งาม 
มอบหมายให้นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โครงการส่งเสริมพัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลโพธิ์งาม ประจำปี ๒๕๖๔ และโครงการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การปรับแผนการใช้จ่ายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์งาม และการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ ที่ครบวาระ 

 

 



📌การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 
>>>วันที ่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ ์งาม ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ และประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านโคกกรวด ทำการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผน
ชุมชน เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 

 

 

📌การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลโพธิ ์งาม ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยนายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เป็นประธาน
การประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือติดตามงานให้ห้วงเดือนที่ผ่านมา รายงานปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมมอบหมายงานและวาง
แผนการทำงานในเดือนถัดไป 

 

📌การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 
>>>วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่ ๘  และประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านต้น ทำการสำรวจ
โครงสร้างพ้ืนฐานจากแผนชุมชน เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 

 



📌การทำความสะอาดโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 
>>>วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับหน่อย
ทหารจิตอาสา ๙๐๔ ร.๒ รอ. และคณะครู โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ ทำความสะอาดโรงเรียน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน    

 

📌การประชุมคณะทำงานจัดหาสถานที่ Local Quarantine (LQ) ครั้งที่ ๒ 
>>>วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำ
สถานที่สำหรับเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพ่ือเป็น
สถานที่เฝ้าสังเกตอาการของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำหรับประชาชนตำบลโพธิ์งาม (Local Quarantine (LQ)) โดย 
นายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม มาตรวจเยี่ยมการจัดทำ
สถานที่ด้วย และคณะทำงาน นำโดย นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม  นายจิรสิน ไวงาน  
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม นำพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ประกอบเตียงสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 

 



📌มอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้กับผู้สูงอายุ ตำบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม โดยนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีตำบล     
โพธิ์งาม, นายจิรสิน ไวงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม, นายเอกชัย เกรียงธนบดี ประธานสภาเทศบาล
ตำบลโพธิ์งาม, นางนุภา เรืองศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรวด 
ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม และ
ผู้นำชุมชน, อสม. มอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทยให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับความช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

 

📌การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานจากแผนชุมชน เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ 
>>>วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ร่วมกับ ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ , หมู่ ๑๐, หมู่ ๑๒, หมู่ ๑๘ ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้าน
เกาะยาง, ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองหัวลิง , ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านโคกบ้าน , และ
ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านไทรงาม ทำการสำรวจโครงสร้างพื ้นฐานจากแผนชุมชน เพื ่อบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ ต่อไป 

 



 

**เกร็ดความรู้** 
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