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 📌การตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ 
>>>วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และ
สาธารณสุขอ าเภอประจันตคาม เข้าเยี่ยม จุดบริการประชาชน เทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือเป็นก าลังใจให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าวัน 

📌การประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะการระบาดระลอก 2  

>>>เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม สมาชิกสภา
เทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะการระบาดระลอก 2 เพ่ือให้สามารถควบคุมการ
ระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นในระลอก 2 ให้อยู่ในวงจ ากัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อในเขตเทศบาลฯ ลดผลกระทบ
ทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามหลักการป้องกัน การ
แพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานในจังหวัด
ปราจีนบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกันและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ซึ่งจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโรคได้อย่างรวดเร็วต่อไป 
            

                      

 

 



📌การท าความสะอาดอาคารสถานที่เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019  
>>>วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม น าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ร่วมกันท าความสะอาดอาคารส านักเทศบาลต าบลโพธิ์งาม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019   

 
📌การลงพ้ืนที่ไกล่เกลี่ย กรณีการใช้พ้ืนที่ทางสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  

>>>วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งามได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชน 
เรื่องกรณีการใช้พ้ืนที่ทางสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน โดยนายฉกาจ ยิ่งสมบัติ รองนายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม 
พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล นิติกร และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ลงพื้่นที่ไกล่เกลี่ย การใช้พ้ืนที่ทางสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน ในพ้ืนที่หมู่ ๒ บ้านโง้ง ต าบลโพธิ์งาม 

 
 📌การจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง  

>>>วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. พันจ่าเอกเรืองชัย รุ่งศิริ ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์งาม น าพนักงาน
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม บูรณาการร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดตั้ง จุด
ตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(โควิด-19) 
เทศบาลต าบลโพธิ์งาม จึงขอประชาสัมพันธ์ เพ่ือขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขต
พ้ืนที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนดอันอาจท าให้ไม่ได้รับความสะดวกใน
การเดินทางและท าให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ 
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📌การประชุมข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
>>>วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิธรัช รามัญ นายอ าเภอประจันตคาม เป็นประธานการ
ประชุมข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ในประเด็นการป้องกันการลักลอบน าแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการป้องกัน
การลักลอบเล่นการพนัน การจัดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพ้ืนที่ 
และการประชาสัมพันธ์ แนะน าการดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" โดยมีนายบันเทิง 
ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้ง ๒ แห่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมโดยพร้อม
เพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

  📌การประชุมคณะพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  
>>>วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธาน การประชุมคณะ
พัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 

 

📌การประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
>>>วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลต าบลโพธิ์งามจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลโพธิ์งาม ประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยนายบันเทิง ปัญญาดี 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน
ราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามงานให้ห้วงเดือนที่ผ่านมา รายงานปัญหา
อุปสรรคในการท างาน พร้อมมอบหมายงานและวางแผนการท างานในเดือนถัดไป  
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  📌การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ บริเวณถนนตัดใหม่ แยกโคกมะกอก อ าเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี 
>>>วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๑๕ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้พ้ืนที่บริเวณถนนตัดใหม่ แยกโคกมะกอก อ าเภอประจันตคาม ไฟไหม้ทุ่งนาลามเข้าป่ายูคา 
เหตุเพลิงไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที ควบคุมเพลิงไว้ได้ 

 
📌โครงการใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต  

>>>วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม น าคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมโครงการใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้ วตะกร้า ถือปิ่นโต 
เพ่ือเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือส่งเสริม
ความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น ด้วยการให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลโพธิ์งามใส่ผ้าไทยมาปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 
๑ วัน 

 
📌กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพธิ์งาม  

>>>วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายบันเทิง ปัญญาดี นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์งาม น าคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม เพ่ือรายงานและติดตามผลการด าเนินโครงการของปีงบประมาณที่ผ่านมาของผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์งาม 
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https://www.facebook.com/412610412282843/photos/pcb.1281916142018928/1281915528685656/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARASKwJ4Ah7LLldIjg48AaWWScr0wZ5iNGdHIb2DmRyRCzg6k96q5-NNMZRj_0dXvI34it5EfSEdD0_R&__xts__%5B0%5D=68.ARCE7--BCFyuc6kKiQ6P7TdyUehlyx4FwaKFNIzorJR9pnXYlw5vzohSzwJIzzu8bVs7Go3i-LucqMbtxvRT4Kw5Ia90MSFUA-4tFU3uQ8KYDEPleZrBP20Gzz3yq69-0yZ1m-XXXCNJzexL0yZcMaYkEy9btN8lim8bUSejcaBJI_c0zin6ZinxlJGHAhFRrO9dOuB0IZvUotzf1emNvTl7u7NH6dvKYUwDjenx6ExOoPa64E44675FnCuQYZQYBjZO9L_LR-cxQuQb4Ut_KeBPr3SozBJ31Cblhch0wJ3AFgPamNHskWnCdKFtA2CodYCMAhx50Xg7IWPOwhuXxB1sSw


                            **เกร็ดความรู้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 


