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      📌ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน าชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกตั้ง  
>>>วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยพันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม รับการตรวจเยี่ยมจาก นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรี ในการให้
ค าแนะน าชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี ที่จะมีข้ึนในวันที่อาทิตย์ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
               📌พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
>>>วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น.(ภาคเช้า) เทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ       
รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมข้าราชการเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน      
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ 
และ  วันพ่อแห่งชาติ  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ หอประชุมอ าเภอประจันตคาม โดยนายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอ
ประจันตคาม เป็นประธานในพิธี ภาคเช้า มีพิธีท าบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวามบังคม 

 

https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1196948957182314/1196945877182622/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARARcQDMAYRs7lYL0oPMZY1nW5qxT_9wwO82ZdTQPypxNG7WjVVsVcaziG6Nqot5CsPVJ_XaMjw8FV43&__xts__%5B0%5D=68.ARALAvgqbyXdtLchKurvKGMe_7tJNLP3K-JWazAYGgiaVERwnGyDEhokSJT95RJbr5xtJzQ8Ml1MsT0Oj3da-gMaH60IIjcgPwwxrzhtY1digXP7czXSWmvSP2v58R2Mc-UG1jwcEZdgcUkJUFM0S_P0K0JY5RILYrV0kz8la5eDGJtwBFbi6IaPnxJXcXfsFaBY4BjKEb0i-RTDCk5JPshE5aC4ok4PkqFdKZF9BKwtH5TgaKWWae8feCiDYXLXKecA_znSlqYmthAxeVv1gd-cCY0Ae6VuqT83winPYTm3ugPoWaKapyh4lXE70lG8w1W2ujia-Xfj8LU3aQYFB1FYhA
https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1196948957182314/1196945877182622/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARARcQDMAYRs7lYL0oPMZY1nW5qxT_9wwO82ZdTQPypxNG7WjVVsVcaziG6Nqot5CsPVJ_XaMjw8FV43&__xts__%5B0%5D=68.ARALAvgqbyXdtLchKurvKGMe_7tJNLP3K-JWazAYGgiaVERwnGyDEhokSJT95RJbr5xtJzQ8Ml1MsT0Oj3da-gMaH60IIjcgPwwxrzhtY1digXP7czXSWmvSP2v58R2Mc-UG1jwcEZdgcUkJUFM0S_P0K0JY5RILYrV0kz8la5eDGJtwBFbi6IaPnxJXcXfsFaBY4BjKEb0i-RTDCk5JPshE5aC4ok4PkqFdKZF9BKwtH5TgaKWWae8feCiDYXLXKecA_znSlqYmthAxeVv1gd-cCY0Ae6VuqT83winPYTm3ugPoWaKapyh4lXE70lG8w1W2ujia-Xfj8LU3aQYFB1FYhA


📌กิจกรรม เดินสามัคคี ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 
>>>วันที่  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์ งาม โดยนายฉกาจ ยิ่ งสมบัติ                        
รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมข้าราชการเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้าร่วมกิจกรรม เดินสามัคคี ท าความ
ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ณ วัดแจ้ง (เมืองเก่า) ต าบลประจันตคาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี 

 
📌พิธีจุดเทียนเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร าลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 
>>>วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.(ช่วงเย็น) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เข้า
ร่วมพิธีพิธีจุดเทียนเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมร าลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอ าเภอประจันตคาม 
โดยนายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม เป็นประธานในพิธี ช่วงเย็น โดยรั บชมการถ่ายทอดสดทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเริ่มจุดเทียนพร้อมกันในเวลา ๑๙.๑๙ น. 

 
📌กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ 

>>>วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม มอบหมาย
ให้นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 



  📌การปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย บ้านโง้ง - อินทร์ไตร์  
>>>วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม นายสอาด ไวงาน สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๒ และพันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล น าพนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ท ากิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษา
ความสะอาดถนนสายบ้านโง้ง-อินทร์ไตรย์ พ้ืนที่หมู่ ๑,๒,๖ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

📌การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยนายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม มอบหมายให้นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธาน
การประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือติดตามงานให้ห้วงเดือนที่ผ่านมา รายงานปัญหาอุปสรรคในการท างาน พร้อมมอบหมายงานและวาง
แผนการท างานในเดือนถัดไป 

 

📌การออกตรวจตลาด ตามมาตรการควบคุมโรคติด ไวรัส COVID-19  
>>>วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์งาม ประธานชุมชนบ้าน
หนองหัวลิง ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ออกตรวจผู้ประกอบการค้าขายและตรวจมาตรการควบคุมโรคติดต่อของตลาดปิง
พลาซ่า เพ่ือความสะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 

 
 



📌การประชุมแก้ไขปัญหาการวางสินค้าจ าหน่ายบริเวณไหล่ทางถนนหลวง หมายเลข ๓๓  
>>>วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็น
ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการวางสินค้าจ าหน่ายบริเวณไหล่ทางถนนหลวง หมายเลข ๓๓ โดยมี
ปลัดอ าเภอประจันตคาม เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงปราจีนบุรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการวางสินค้าจ าหน่ายบริเวณไหล่ทางฯ เพ่ือสรุปปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

📌การท าความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับตลาดตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19  
>>>วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม น า
พนักงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์งาม ประธานชุมชนบ้านหนองหัวลิง ผู้น าชุม และ อสม. ร่วมกันล้างตลาด 
และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพ่ือป้องกันตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

 

📌ประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)  
>>>วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม ได้สั่งการให้       
นายสมาร์ท สาพาที ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน
อ าเภอประจันตคามที่ ๕ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.ปจ สารวัตรทหาร
จาก มทบ ๑๒ ปจ เจ้าหน้าที่ อสม ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลโพธิ์งาม และนายพิสัย พานิชดี รองนายกเทศมนตรี
ต าบลโพธิ์งาม ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ค้าขาย ในพ้ืนที่ตลาดปิงพลาซ่า ต าบลโพธิ์งาม ยึดถือตาม
มาตราการป้องกันโรคของสาธารณสุข อาทิเช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เว้น
ระยะห่าง เป็นต้น เพ่ือป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 หรอืโควิด-19 

 



📌การให้ความช่วยเหลือ สร้างห้องน้ าให้กับบ้านผู้พิการด้านการมองเห็น 
>>>วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันให้ความช่วยเหลือสร้างห้องน้ าให้กับบ้านผู้พิการ
ด้านการมองเห็น คือนายนา อุไรโชติ บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลโพธิ์งาม อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือให้สามารถใช้ได้เป็นการเร่งด่วนก่อน โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ได้ประสาน
ขอรับงบประมาณอุดหนุนเพ่ือซ่อมแซมบ้านจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปราจีนบุรีต่อไป 

 

📌การตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโพธิ์งาม อสม. เจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จุดบริการ
ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าที่ท าการเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 
 

📌การพัฒนาถนน ๒ ข้างทาง ถนมสาย บ้านโง้ง - อินทร์ไตรย์  
>>>วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พร้อมด้วยนายหมี่ ชาวดร  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม พันจ่าเอก เรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลฯ เข้าเยี่ยม
ชมถนนสายบ้านโง้ง - อินทร์ไตรย์ บริเวณ หมู่ที่ ๖ บ้านอินทร์ไตรย์ ซึ่งมีผู้น าชุมชนและราษฎรในหมู่บ้านร่วมกัน
ท ากิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาดถนน ๒ ข้างทาง เพ่ือความเป็นระเบียบ สะอาดน่ามอง 

 
 



📌การตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. นายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม พร้อมด้วย
ปลัดอ าเภอประจันตคาม และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เ พ่ือเป็นก าลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าวัน 

 

**เกร็ดความรู้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานประชาสมัพันธ์จังหวัดปราจีนบุร ี


