
“ เศรษฐกิจรุ่งเรืองไกล   ข้าราชการหลากหลาย   มากมายเกษตรชลประทาน  
โรงงานอุตสาหกรรม  เก่าแก่วัฒนธรรมประเพณี  ก าเนิดมีศิลปินแห่งชาติ  
แหล่งประกาศดนตรีโปงลาง”

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จังหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

ฉบับที่   ๑  / ๒๕๖๕
ประจ าเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๕



การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านัน  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕
ในวันศุกร์ที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕ โดยท่าน สุเทพ  ชัยวัตน์  นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จงัหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

ฉบับที่  ๑ /๒๕๖๕
ประจ ำเดือน   ธันวำคม     ๒๕๖๕



ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จงัหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

ฉบับที่  ๑ /๒๕๖๕
ประจ ำเดือน   ธันวำคม     ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๕  นายสุดใจ  บัวลอย  นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง  พร้อมด้วยนายเชฏฐวัฒน์ ภูแสนใบ   
รองนายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง  นายดินแดน  วรรณนา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง  นายพีระศักดิ์  โยธสิงห์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลโพนทอง    นายสมศักดิ์   บรรณสาร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑    ปลัดเทศบาต าบลโพนทอง  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  นักพัฒนาชุมชน   ส านักปลัดทศบาล   ทีม cms.    
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลโพนทอง  และรับเข้าเป็นผู้ป่วยใน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (พอ.สว)  ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.สุภัทรา สามัง นายแพทย์รณภูมิ  สุรันนา  ทีมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
และ ทีม รพ.สต.โพนทอง



เทศบาต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โทร.043-840477, 043-840478

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จงัหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

ฉบับที ่ ๑ /๒๕๖๕
ประจ ำเดือน  ธนัวำคม   ๒๕๖๕

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งานพฒันาชุมชนและศนูยช่์วยเหลอืสงัคมต าบล

ด้ำนสำธำรณภัยต่ำงๆ  ในเขตพืน้ที ่  และแนวทำงปฏิบัติในกำรขอรับบริกำรน ำ้เพือ่อุปโภค/บริโภค   และกำรขอรับกำร
ช่วยเหลอืในกรณมีีเหตุเพลงิไหม้ เพือ่ให้กำรบริกำรประชำชน ในเร่ืองกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นไป      
ด้วยควำมเรียบร้อย ทัว่ถึง และมีประสิทธิภำพ

อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุร่วมกบัเทศบำลต ำบลโพนทอง    พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลโพนทอง  จิตอำสำ
ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้ำน  อสม. ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซมบ้ำนผู้ยำกไร้ ในเขตต ำบลโพนทอง บ้ำน
โคกน ำ้เกลีย้ง  ม.๑๐  นำยวรีะพล ภูพำนค ำ



ท่ำนนำยกเทศมนตรีต ำบลโพนทอง  คณะผู้บริหำร  ประธำนสภำ  รองประธำนสภำ  เลขำนุกำรสภำ  สมำชิกสภำ  
ท่ำนปลดัเทศบำล  ผู้อ ำนวยกำรกองฝ่ำย  และพนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง   โดยท่ำนนำยอ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ 
มอบนโยบำย ขยะเปียกลดโลกร้อน  เมื่อวนัที ่๒ ธ.ค. ๒๕๖๕  เวลำ ๑๒.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมเทศบำลต ำบลโพนทอง

กองสำธำรณสุขส่ิงแวดลอ้มเปิดโครงกำรขยะเปียกลดโลกร้อน และท่ำนผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดักำฬสินธ์ุ ใหเ้กียรติมำเป็น
ประธำนในพิธีเปิดโครงกำรขยะเปียกลดโรคร้อน  พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหำรของ ทต.โพนทอง เม่ือวนัศุกร์ ท่ี ๑๘ พ.ย.๖๕ 

ฉบับที ่   ๑ /  ๒๕๖๕
ประจ ำเดือน   ธนัวำคม     ๒๕๖๕



ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จงัหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

ฉบับที ่ ๑ /๒๕๖๕
ประจ ำเดือน   ธนัวำคม    ๒๕๖๕

โครงกำรขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตต ำบลโพนทอง ทั้ง ๑๐  หมู่บ้ำน 

วันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕
นายสุดใจ        บัวลอย         นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง
นายวิริยะ        ลาภบุญเรือง   รองนายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง
นายเชฏฐวัฒน์ ภูแสนใบ        รองนายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง
นายดินแดน     วรรณา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง

ได้มอบถังออกซิเจน  พร้อมอุปกรณ์  ให้งานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)
กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  ไว้เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ต าบลโพนทอง  ท้ัง  ๑๐  หมู่บ้าน



วนัที ่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕   หน่วยจัดเกบ็รำยได้ กองคลงั ได้ออกส ำรวจผู้ประกอบกำรทีเ่ข้ำข่ำยต้องช ำระภำษีทีด่ินและ

ส่ิงปลูกสร้ำง  ภำษีป้ำย  ประจ ำปี  ๒๕๖๕ ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้ำน    ผู้ประกอบกำรให้ควำมร่วมมือกบัเจ้ำหน้ำที ่ ทีเ่ข้ำส ำรวจ
เป็นอย่ำงดี

วนัที ่ ๒๒  ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๕   หน่วยจัดเกบ็รำยได้ กองคลงั ได้ออกบริกำรรับช ำระค่ำขยะมูลฝอย ในต ำบลโพนทอง     

ทั้ง   ๑๐ หมู่บ้ำน 

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จงัหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

ฉบับที ่ ๑ /๒๕๖๕
ประจ ำเดือน    ธนัวำคม      ๒๕๖๕



ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จงัหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

ฉบบัท่ี ๑ /  ๒๕๖๕     

ประจ ำเดือน   ธนัวำคม    ๒๕๖๕

โครงกำรถนน  คสล.คอนกรีตเสริมเหลก็  ในชุมชน  
ในเขตต ำบลโพนทอง ตำมแผนพฒันำโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม
หมู่ ๒,๗

กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที่ ๙

คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  กองช่ำง/กองสำธำรณสุขและผู้น ำชุมชน  ลงพืน้ทีพ่ฒันำปรับปรุง
ขุดลอกร่องระบำยน ำ้ หมู่ที ่๒,๗



ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จงัหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

ฉบบัท่ี    ๑ / ๒๕๖๖๕
ประจ ำเดือน    ธนัวำคม    ๒๕๖๕

วนัศุกร์ ที ่ ๒  ธันวำคม  พ.ศ.๒๕๖๕    เทศบำลต ำบลโพนทองได้มอบหมำยให้กองกำรศึกษำ   น ำทมีโดย         
นำยธวชัชัย  ชวนผดุง  ได้น ำนำยธนพล  ค ำภิรมย์ เข้ำร่วมกำรแข่งขันยงิจุดโทษชิงด ำสนุ๊กเกอร์ได้รับถ้วยรำงวลั
ชนะเลศิกำรแข่งขันยงิจุดโทษชิงด ำสนุ๊กเกอร์ รุ่นอำยุไม่เกนิ   ๒๐-๒๙  ปี  ณ  สนำมกฬีำกลำงจังหวดักำฬสินธ์ุ

คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ผู้อ ำนวยกำรทุกกองฝ่ำย ร่วมกนัถวำยเทยีนพรรษำประจ ำปี ๒๕๖๕  จ ำนวน ๙ วดั  ในเขตพืน้ที่
ต ำบลโพนทอง



ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลโพนทอง
อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ   จังหวดักำฬสินธ์ุ  ๔๖๐๐๐

คณะผู้จัดท า
นายสดุใจ         บวัลอย     นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง     ที่ปรึกษา

นายสริเศรษฐ ์    เวียงเพิม่   ปลดัเทศบาลต าบลโพนทอง        ที่ปรึกษา

นางสาวรมดิา      ชาธิรตัน ์  หวัหนา้ส  านกัปลดั                   ที่ปรึกษา

นางสาววชริาภรณ ์  ภูถาดลาย  หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ           ที่ปรึกษา

นางพชัราภา       ภูนาใบ     เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน    บรรณาธิการ

นายสทิธิพงษ ์     คชพนัธ ์   พนกังานจา้งเหมาบริการ          ผูจ้ดัท า       

สาระน่ารู ้


