
        จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันท่ี 3 ตุลาคม 2565 เทศบาลต าบลบ้านตาด โดย นายชาตรี สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด พร้อมดว้ยรองนายก/เลขา/ท่ีปรึกษา/ปลดัเทศบาล/
รองปลดั/ ผูอ้  านวยการทุกกองและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเคารพรงชาติ
และร้องเพลงชาติไทย ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจของคนในชาติ โดยพร้อมเพรียงกนั ณ บริเวณหน้าส านักงานเทศบาล
ต าบลบา้นตาด 

     FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     โทรศัพท/์โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



        จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนตุลาคม 2565  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัน ท่ี  5 ตุลาคม 2565 เทศบาลต าบลบ้านตาด โดยนายชาตรี  สา รีจันทร์  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ลงพ้ืนท่ีพร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล หวัหนา้ฝ่าย
ปกครอง งานป้องกนัฯ ส านกัปลดั งานกองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบลบา้นตาด 
ลงพ้ืนท่ีซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั บา้นนางทองใบ ค าเวบุญ บา้นเลขท่ี 115 บา้นผา่นศึก 4 
หมู่ท่ี 12 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     โทรศัพท/์โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



        จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัน ท่ี  6 ตุลาคม 2565 เทศบาลต าบลบ้านตาด โดยนายชาตรี  สา รีจันทร์  
นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด พร้อมดว้ย คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น อสม. ปลดัเทศบาล หัวหน้าส านักปลดั หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง นักพฒันาชุมชนและผูช่้วยนักพฒันาชุมชน เทศบาลต าบลบา้นตาด ลง
พ้ืนท่ีเยีย่มผูสู้งวยั ผูพิ้การ ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม ภายในเขตเทศบาลต าบลบา้นตาด  

     FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     โทรศัพท/์โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



        จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วนัท่ี 7 ตุลาคม 2565 เทศบาลต าบลบ้านตาด โดย นายชาตรี สารีจนัทร์ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด มอบหมายให้นายช านาญ มาดขาว           
รองนายกเทศมนตรี งานป้องกัน ส านักปลัด กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ก านนัต าบลบา้นตาด  ผูน้ า
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ร่วมกนัตดัแต่งก่ิงไม ้เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ใน
หมู่บา้นและป้องกนัปัญหาไฟฟ้าดบับ่อย ณ บา้นผ่านศึก 1 หมู่ท่ี 3 ต าบล
บา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     โทรศัพท/์โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  

กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง 



        จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วนัท่ี 10 ตุลาคม 2565 นายชาตรี  สารีจนัทร์  นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด  
ลงพ้ืนท่ีพร้อมดว้ย นายช านาญ  มาดขาว รองนายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง งานป้องกันฯ ส านักปลัด กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  และกองช่าง  ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล
ต าบลบา้นตาด เพื่อความสะดวกปลอดภยัในการสญัจร 

     FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     โทรศัพท/์โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



        จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วนัท่ี 11 ตุลาคม 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร์ นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลบา้นตาด พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการ
กองการศึกษา ผูอ้  านวยการกองช่าง หัวหน้าส านักปลัด ผูอ้  านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เวร-ยาม รักษาการณ์ เทศบาลต าบลบา้นตาด นักศึกษาฝึกงาน ร่วม
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลบ้านตาด คร้ังท่ี 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     โทรศัพท/์โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



        จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วัน ท่ี  12 ตุลาคม 2565  เทศบาลต าบลบ้านตาด โดยนายชาตรี  สา รีจันทร์ 
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด มอบหมายให้งานพฒันาชุมชนร่วมกับทีมแพทย์
ฉุกเฉิน เทศบาลต าบลบา้นตาด น าผูป่้วยติดเตียงรายนางมะลิ ทองวิเศษ มาตรวจ
ร่างกาย ณ โรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     โทรศัพท/์โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



        จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันท่ี  18 ตุลาคม 2565 เทศบาลต าบลบ้านตาด โดย นายชาตรี สารีจันทร์ 
นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด มอบหมายให้นักพฒันาชุมชน น าผูพ้ิการทางการ
เคล่ือนไหว และผูพ้ิการทางสติปัญญา จ านวนรวม 5 ราย เพื่อตรวจสุขภาพรับเบ้ีย
สวสัดิการ ณ โรงพยาบาลศูนยอุ์ดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

     โทรศัพท์/โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์

เทศบาลต าบลบา้นตาด 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วนัที่19 ตุลาคม 2565 นายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรี

ต าบลบา้นตาด มอบหมายใหก้องการศึกษา ร่วมกบังานป้องกนัฯ 

ส านกัปลดั เทศบาลต าบลบา้นตาด ออกตรวจเยี่ยม เฝ้าระวงั 

ดูแลความปลอดภัยศูนย์พ ัฒนาเด็ก เล็ก จ านวน 7 แห่ง        

ตามมาตรการเฝ้าระวงัเหตุฉุกเฉินและอนัตรายอื่นๆ เพื่อความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของครูและนกัเรยีน 

FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



จดหมายข่าว ประชาสมัพนัธ ์

เทศบาลต าบลบ้านตาด 
 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วนัที ่20 ตลุาคม 2565 นายชาตร ี สารจีนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาดบาล ร่วมกบั ก านนั ผูใ้หญ่บา้นต าบล

บา้นตาด พรอ้มดว้ย ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการกอง ทุกกอง ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐนิสามคัคี

อ  าเภอเมืองอุดรธานี ณ วดัธรรมโยธินนิวาส  บา้นผ่านศึก ๑ หมู่ที่ ๓ ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  

จงัหวดัอดุรธานี  

FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอดุรธานี จังหวดัอดุรธานี 

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



จดหมายข่าวประชาสมัพนัธ ์
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565 

วนัที ่ 25  ตลุาคม  2565                                                                                                                                                                            

นายชาตร ีสารจีนัทร ์นายกเทศมนตรตี าบลบา้นตาด   

- ลงพื้นทีพ่รอ้มดว้ยนกัพฒันาชมุชน เพือ่อ  านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนในการรบัลงทะเบยีนผูสู้งอายุที ่    

บา้นโนนเดื่อ                                    

- ลงพื้นที่พรอ้มดว้ยกองช่าง ซ่อมแซมถนนเสน้ทาง

สามแยกบา้นตาด หมู่ที ่1 ไปบา้นผ่านศึก   

- ล งพื้ น ที่ พ ร ้อ ม ด ้ว ย  น า ย ช า น าญ  ม าด ข า ว           

รองนายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด นางสาวณฏัฐพชิา 

ราชแข็ง  ห ัวหน ้า ฝ่ ายปกครอง  ร่วมกับ ผู ้ช่ วย

ผูใ้หญ่บา้น  บา้นผ่านศึก 4 หมู่ที่  12 กรรมการ

หมู่บา้น มอบถุงยงัชีพช่วยเหลอืราษฎรที่ประสบภยั

พิบ ัติ  (วาตภ ัย )  บา้นนางสาวทองใบ ค า เวบุญ 

บา้นเลขที่ 115 หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมอืง

อดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี  

FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด       
อ าเภอเมืองอดุรธานี จังหวดัอดุรธานี 

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-1204290                          
ต่อ 5517 

เวบ็ไซต์ : http://bantadlocal.com  



จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ ์เทศบาลต าบลบา้น

ตาดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

               ประจ าเดอืน ตลุาคม 2565    
 บรกิาร คือ งานของเรา 

 งานสวสัดกิารสงัคม 

 งานพฒันาชมุชน 

 งานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 

 งานปรบัปรุงภูมทิศัน ์

 งานบรกิารประชาชน 

 งานป้องกนัและบรรเทา                     

สาธารณภยั 

 งานปรบัปรุงและซ่อมแซมถนน 

 

เวบ็ไซต ์: http://bantadlocal.com  

โทรศพัท/์โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 



จดหมายข่าวประชาสมัพนัธ ์เทศบาลต าบลบา้นตาด                                       

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

                         ประจ าเดือน ตลุาคม 2565  
วนัที่ 27 ตลุาคม 2565 

      - เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด พรอ้มดว้ย                

นายช านาญ มาดขาว รองนายกเทศมนตร ีนางสุดถนอม อนิทมล รองนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ สรรพ

กจิบ ารุง รองปลดัเทศบาล นางสาวณัฏฐพชิา  ราชแข็ง หวัหน้าฝ่ายปกครอง และกองช่าง เทศบาลต าบล

บา้นตาด ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี บูรณาการร่วมกนั ในการตรวจสอบถนนที่ช ารุด

เสยีหายเสน้ทางบา้นโนนเด่ือไปเสอเพลอและเสน้ทางบา้นโนนเด่ือไปสขุสมบูรณ์  



เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด ไดม้อบหมายให ้           

นางกิ่งมณี  วาโย รองปลดัเทศบาล พรอ้มดว้ยงานพฒันาชุมชน นางสาวสุภาดา ขุนวงษา นักพฒันา

ชุมชน นางสาวศิรประภา  บุดดีค า ผูช่้วยนักพฒันาชุมชน และนางสาวศรีสุภาค ์หลกัฐาน ผูช่้วย        

เจา้พนักงานธุรการ ไดอ้อกใหบ้ริการลงทะเบียนผูสู้งอายุนอกพื้นที่เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

จดหมายข่าวประชาสมัพนัธ ์เทศบาลต าบลบา้นตาด                                       
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