
จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

         
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด 

- เวลา 10.30 น. เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตร ีสารจีนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด มอบหมายให ้

น.ส.ณฏัฐพิชา ราชแข็ง หวัหนา้ฝ่ายปกครอง น าทีมงาน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี ลงพ้ืนที่ซ่อมแซม

ถนนที่ช  ารุดเสียหายในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบา้นตาด ที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

อุดรธานี  

- เวลา13.00 น. มอบหมายให ้งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกัปลดั เทศบาลต าบลบา้นตาด จบังูออก

จากสวนเน่ืองจากอยูใ่กลบ้า้นเรอืนของประชาชน ปลอ่ยคนืสูธ่รรมชาติ  

- มอบหมายให ้งานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับทีมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล ้อม ปร ับปรุงภูมิท ัศน ์              

ศูนยเ์รยีนรูจ้กัสาน วถีิไทยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลบา้นตาด  

- มอบหมายให ้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ร่วมกบัส านกัปลดั จดัเตรียมสถานที่ ท าหมนัสุนขั ที่ก่อเหตุ

ร าคาญอยูบ่รเิวณพิพิธภณัฑธ์รรมเจดียพ์ระธรรมวสิุทธิมงคลหลวงตามหาบวัญาณสมัปันโน  

FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอดุรธานี จังหวดัอดุรธานี 

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

E-MAIL : bantad.udonthai @ gmail.com 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

วนัที ่2 พฤศจกิายน 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด  

- เทศบาลต าบลบ้านตาด  โดยนายชาตรี  ส ารี จ ันทร์ น ายก เทศมนตรีต าบลบ้านตาด  แล ะ                     

นายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ ปลดัเทศบาลต าบลบา้นตาด ไดล้งพ้ืนที่พรอ้มดว้ยกองการศึกษา กองช่าง           

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม และส านกัปลดั จดัเตรยีมสถานทีล่อยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565  

- มอบหมายให ้น.ส.ณฏัฐพิชา ราชแข็ง หวัหนา้ฝ่ายปกครอง น าทีมงาน องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัอุดรธานี 

ลงพ้ืนทีซ่อ่มแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรตี (Asphaltic Concrete) ทีช่  ารุดเสยีหายสายบา้นตาด - หนองแสง  
- มอบหมายให ้งานจดัเก็บรายไดอ้อกส ารวจขอ้มูลรา้นตามค าขอจดทะเบียนพาณิชย ์ณ บา้นผ่านศึก 2 หมู่ที ่

4 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอดุรธานี จังหวดัอดุรธานี 

โทรศัพท์/โทรสาร : 042-1204290 ต่อ 5517 

E-MAIL : bantad.udonthai @ gmail.com 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอดุรธานี จังหวดัอดุรธานี 

วนัท่ี 3 พฤศจกิายน 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด  

- เวลา 10.30 น. เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด ลงพื้นท่ีมอบน า้ดื่ม

บา้นผูเ้สยีชวิีต คุม้โนนมะเขอื บา้นตาด หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี 

- นายชาตร ีสารจีนัทร ์นายกเทศมนตรตี าบลบา้นตาด นายวชิรวิชญ ์ภาวะชาติ ปลดัเทศบาลต าบลบา้นตาด นายวชัรินทร ์

วรรณพนัธ์ ผูอ้ านวยการกองช่าง นายอลงกรณ์ กณัหา ผูอ้ านวยการกองการศึกษา งานเกษตร ส านกัปลดั พรอ้มดว้ย

ทีมงานกองช่าง กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ร่วมกนัปรบัปรงุภูมิทศันบ์รเิวณเทศบาลต าบลบา้นตาด ศูนยเ์รียนรูจ้กัสาน 

วิถไีทยภูมิปัญญาทอ้งถิน่ และจดัเตรยีมสถานท่ีจดังานวนัลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

FACEBOOK : เทศบาลต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอดุรธานี จังหวดัอดุรธานี 

วนัที ่4 พฤศจกิายน 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด  

- เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตร ีสารจีนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด มอบหมายใหก้องการศึกษา 

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานเกษตร ส านกัปลดั กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม กองคลงั 

กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ ร่วมกนัปรบัปรุงภูมิทศัน์บริเวณเทศบาลต าบล บา้นตาด ศูนยเ์รียนรูจ้กัสาน  

วถีิไทยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และจดัเตรยีมสถานทีจ่ดังานวนัลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ. 2565  

- กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ ไดม้อบพ่อพนัธุแ์ม่พนัธุห์นูเพ่ือน ามาขยายพนัธุแ์ละแจกจา่ยใหก้บัประชาชน

ตอ่ไป  

- มอบหมายใหง้านพฒันาชุมชน ส านกัปลดั น าผูป่้วย /ผูพิ้การ มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ศูนย์จงัหวดั

อุดรธานี เพ่ือขอรบัสวสัดิการของรฐัตอ่ไป  



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัท่ี 6 พฤศจกิายน 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด  

- โดยนายชาตรี สารีจนัทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด  พรอ้มดว้ย นายช านาญ มาดขาว            

รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานกฐิน ณ วดัสุทธิวราราม บา้นโนนเดื่อ และ วดับา้น กกสะทอน หมู่ท่ี 5    

ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ว ัน ที่  7  พ ฤศ จิ ก า ยน  2 5 6 5 

เทศบาลต าบลบา้นตาด  

-เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนาย

ชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรี

ต าบลบา้นตาด ไดจ้ดังาน "ลอย

กร ะท ง "  เ พ่ื อ เ ป็ นก า ร ร ัก ษ า

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

ไว ้มิใหสู้ญหายไปตามกาลเวลา   

รูถึ้งคุณค่าของน ้าหรือแม่น ้าล า

คลอง อนัเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบั

การด ารงชีวิต และขอขมาแม่น ้า 

ล าคลอง “ ในวนัที ่7 พฤศจกิายน 

2565 ณ ศูนยเ์รียนรูจ้กัสาน วิถี

ไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทศบาล

ต าบลบา้นตาด  



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่8 พฤศจกิายน 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด  

- โดยนายชาตร ีสารจีนัทร ์นายกเทศมนตรตี าบลบา้นตาด มอบหมายให ้งานสง่เสรมิการเกษตร ส านกั

ปลดั รว่มกบังานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม เทศบาลต าบลบา้นตาด ปรบัปรุงภูมิทศันเ์ทศบาลต าบล

บา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

- มอบหมายใหง้านไฟฟ้า กองชา่ง เทศบาลต าบลบา้นตาด ซอ่มแซมและแกไ้ขไฟฟ้าแสงสวา่ง ทีบ่รเิวณที่

จดังานลอยกระทงอ่างเก็บน า้บา้นผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดั

อุดรธานี 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  

  

วนัที ่9 พฤศจกิายน 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด  

- เทศบายต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด เป็นประธาน           

ในการประชุมพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติม คร ัง้ที่ 2/2565 ณ อาคาร       

โรงจอดรถเทศบาลต าบลบา้นตาด ส านกังานเทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

โดยผู เ้ขา้ร่วมประชุมประกอบดว้ย คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินและประชาคมระดบัต าบล โดยมี          

นายวชริวชิญ ์ภาวะชาติ ปลดัเทศบาลต าบลบา้นตาด เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ  

- มอบหมายใหง้านไฟฟ้า กองช่าง ไดท้ าการซ่อมแซมไฟฟ้า เปลี่ยนสวิทช์ เปิด-ปิด อตัโนมตัิไฟฟ้า

สาธารณะ ณ บา้นผา่นศึก 3 หมู่ที ่6 เพ่ือความปลอดภยัของพ่ีนอ้งประชาชน 

- มอบหมายใหง้านส่งเสริมการเกษตร ส านกัปลดั ร่วมกบังานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ปรบัปรุงภูมิ

ทศัน ์เก็บเก่ียวขา้ว ไวเ้ลี้ยงหนูนา และปลูกพืชผกัสวนครวัในกระถางยางรถยนต ์

 

 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ว ันที่  10 พฤศจิก ายน  2565  เทศบาลต าบลบ้านตาด  โดย             

นายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด - ลงพ้ืนที่พรอ้ม

ดว้ย นางสาวณัฏฐพิชา ราชแข็ง หวัหน้าฝ่ายปกครอง ส านักปลดั 

ติดตามผลการปรับป รุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) จากบา้นโนนเดื่อ – บา้น           

สุขสมบูรณ ์ซึ่งบูรณาการร่วมกบั กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

อุดรธานี 

 - มอบหมายให ้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด       

กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม กองการศึกษา ลงพ้ืนที่

ปฏิบตัิงานบรกิารประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบา้นตาด 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 วนัที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร์ พรอ้มดว้ย        

นายช านาญ มาดขาว รองนายกเทศมนตร ีนางสุดถนอม อินทมล รองนายกเทศมนตรี นายสมยั นอ้ยราม

ศูนย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายบุญเลี่ยม พิมพ์ศรี ประธานสภาเทศบาล นายสงกา รตันงาม         

รองประธานสภาเทศบาล นายสุวทิย ์พิมพศ์รี สมาชิกสภาเทศบาล นางสาวณฎัฐพิชา ราชแข็ง หวัหนา้ฝ่าย

ปกครอง รว่มพิธีรบัมอบรูปหล่อองคห์ลวงตามหาบวั ญาณสมัปันโน หอพระประจ าโรงเรียน และหอ้งสมุด

โรงเรยีน ณ โรงเรยีนบา้นกกสะทอน - เครอืหวายดิน ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ว ัน ที่  12  พฤศจิ ก า ยน   2 5 6 5         

- เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนาย

ชาตรี สารีจนัทร์ นายกเทศมนตรี

ต าบลบา้นตาด ลงพ้ืนที่พรอ้มดว้ย    

ผูมี้จิตศทัธา ซ่อมแซมถนน (โดยได ้

ประสานผ่านแขวงทางหลวง จงัหวดั

อุดรธานีแลว้) เสน้สายทางหนา้บา้น

นายเดชา แสงสี บา้นตาด หมู่ที่ 1 

ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี เน่ืองจากเสน้ทาง

สายดงักล่าว เป็นเสน้ทางที่หลวงพ่อ

สุธรรมและพระสงฆ์วดัป่าบา้นตาด      

ใช ้เดินเท ้า เปล่า เวลาบิณฑบาตร     

ตอ้งรบีเรง่แกไ้ข 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วนัที ่14 พฤศจกิายน 2565  

- เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารี

จนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด พรอ้ม

ดว้ยนายช านาญ มาดขาว รองนายกเทศมนตรี

ต าบลบ้านตาด นายสมัย น้อยรามศูนย ์      

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด          

นายวชิ รวิ ชญ์  ภาว ะชาติ  ปลัด เทศบาล        

รองปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการกอง ทุกกอง 

หวัหนา้ฝ่าย พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า 

พนกังานจา้ง ทุกคน ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ

ขอ้ราชการ  

- มอบหมายใหน้างสาวณัฏฐพิชา ราชแข็ง 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางสาวพิณญาภา 

กระบือคูณ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ผูช้่วย     

นกัจดัการงานทะเบียนฯ ไดอ้อกปฏิบติัหนา้ที่

กรรมการเลือกตัง้ผูใ้หญ่บา้นบา้นกกสะทอน       

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่15 พฤศจกิายน 2565  

- เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด พรอ้มงานป้องกนัฯ ส านกั

ปลดั งานไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นตาด ลงพ้ืนที่ตดัแต่งก่ิงตน้ไมท้ี่ระแนวสายไฟฟ้าซึ่งอาจก่อให ้         

เกิดอนัตรายกบัประชาชนผูส้ญัจรใชร้ถใชถ้นน ณ บา้นผ่านศึก 2 หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี 

จงัหวดัอุดรธานี 

- มอบหมายให ้กองการศึกษา และส านกัปลดัไดอ้อกตรวจเยี่ยมและมอบป้ายมาตรการป้องกนัเหตุฉุกเฉินศูนย์

พฒันาเด็กเล็กท ัง้ 7 แหง่  

- มอบหมายใหน้ายวชริวชิญ ์ภาวะชาติ ปลดัเทศบาลและ ดร.ธีรประภา ทองวเิศษ ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขฯ 

พรอ้มดว้ย พนกังานกวาดถนน และ พนกังานตดัหญา้ รว่มกิจกรรมรณรงคเ์น่ืองในวนัสว้มโลก ปี 2565 รว่มกบั 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี, ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมืองอุดรธานี และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ

ต าบลบา้นตาด และ อสม. ณ วดับา้นตาด ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2565  

-เทศบาลต าบลบ้านตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด พรอ้มด้วย            

นายวโิรจน ์สรรพกิจบ ารุง รองปลดัเทศบาล งานพฒันาชุมชน ส านกัปลดั เขา้กราบนมสัการ พระพรหมวชริ

มุณี วดัสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กทม . ที่เขา้เยี่ยมอาการอาพาธ พระอาจารยส์ุธรรม สุธมัโม       

ณ วดัป่าบา้นตาด ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดัอุดรธานี ในการน้ีไดมี้คณะแพทยผ์ูถ้วาย

การรกัษาแนะน าใหติ้ดตัง้อุปกรณใ์นการชว่ยพยุงตวัในหอ้งน า้ส าหรบัผูสู้งอายุเพ่ิมเติม และไดมี้นายกเหล่า

กาชาดจงัหวดัอุดรธานี พรอ้มคณะฯ และผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

จงัหวดัอุดรธานี (พมจ.) ไดน้ าคณะเจา้หนา้ที่เขา้กราบนมสัการอาการอาพาธของพระอาจารยสุ์ธรรม      

สุธมัโมดว้ย 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่17 พฤศจกิายน 2565  

- เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด พรอ้ม

ดว้ย นางสาวณฏัฐพิชา ราชแข็ง หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ส านกัปลดั เทศบาลต าบลบา้นตาด ลงพ้ืนที่มอบน า้ดื่ม

และรว่มงานฌาปนกิจ ณ บา้นตาด หมู่ที ่1 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

- เวลา 11.00 น. นายชาตร ีสารจีนัทร ์นายกเทศมนตรตี าบลบา้นตาด พรอ้มดว้ย นางสาวณฏัฐพิชา ราชแข็ง 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ส านกัปลดั ทีมงานป้องกนัฯ ฝ่ายปกครอง ส านกัปลดั ทีมงานกองช่าง ทีมงานกอง

สาธารณสุขฯ ลงพ้ืนที่ปฏิบติังานปรบัปรุงซอ่มแซมผิวจราจรซอยคุม้หนองแด่น บา้นตาดใต ้หมู่ที่ 14 ต าบล

บา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่18 พฤศจกิายน 2565  

- เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด พรอ้มดว้ย  นายช านาญ  

มาดขาว รองนายกเทศมนตรี นายวชัรินทร ์วรรณพนัธ ์ผูอ้  านวยการกองช่าง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบถนนช ารุดเสน้

หนา้สถานีวทิยเุสยีงธรรม บา้นตาด หมู่ที ่1 ต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

- มอบหมายให ้งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ส านกัปลดั กองชา่ง กองสาธารณสุขฯ ปรบัปรุงศูนยเ์รียนรู ้

จกัสาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลบา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

- มอบหมายใหน้ายช านาญ มาดขาว รองนายกเทศมนตรี นายวชัรินทร์ วรรณพันธ์ ผูอ้  านวยการกองช่าง       

ออกส ารวจพ้ืนที่โครงการเพ่ือขอรบัการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2567  



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่20 พฤศจกิายน 2565 

- เทศบาลต าบลบา้นตาด ศูนยย์ุติธรรมชุมชนต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบล

บา้นตาด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตอบปัญหากฎหมายของเทศบาลต าบลบา้นตาด โดยรว่มกบัโรงเรียน

เซนตเ์มรี่กบัโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี โดยนายวชิรวิชญ์ ภาวะชาติ 

ปลดัเทศบาล เป็นผูก้ล่าวรายงาน วตัถุประสงคข์องโครงการฯ พรอ้มดว้ย รองปลดัเทศบาล ผูอ้  านวยการกอง 

ทกุกอง พนกังานเทศบาล ลูกจา้ง พนกังานจา้ง ส านกัปลดั ทกุคน 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่21 พฤศจกิายน 2565  

- เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด นายช านาญ 

มาดขาว รองนายกเทศมนตรี นางสาวณฏัฐพิชา ราชแข็ง หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ผูช้ว่ยนกัพฒันาชุมชน ผูช้ว่ยนกั

จดัการงานทะเบียนและบตัร ส านกัปลดั ร่วมกบั นายสมจิต จนัทรช์ิรตัน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลงพ้ืนที่

เยีย่มผูสู้งวยั ผูพิ้การ ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมและมอบบตัรผูพิ้การในเขตพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลบา้นตาด โดยมีชุมชน

ทีมี่ผูสู้งวยั ผูพิ้การ ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และผูร้บัมอบบตัรผูพิ้การ  

- เวลา 12.20 น. เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด นายช านาญ 

มาดขาว รองนายกเทศมนตรี นางสาวณฏัฐพิชา ราชแข็ง หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ผูช้่วยนกัพฒันาชุมชน ผูช้่วย     

นกัจดัการงานทะเบียนและบตัร 

- ลงพ้ืนที่ติดตามผลการซ่อมแซมถนน ช ารุดในความรบัผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัอุดรธานี         

และฝ่ายปกครอง ส านกัปลดั เทศบาลต าบลบา้นตาด ไดป้ระสานงาน ส านกัการชา่ง องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

อุดรธานี เขา้ด าเนินการซอ่มแซม  



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่23 พฤศจกิายน 2565  

- เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด     

พรอ้มดว้ยนางสาวณฏัฐพิชา ราชแข็ง หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ส านกัปลดั กองชา่ง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบถนนเสน้

บา้นโนนเดื่อพฒันา-บา้นมอดินแดง และถนนคุม้ดา่นมีชยั-บา้นสุขสมบูรณ ์ 

- ไดม้อบหมายให ้กองการศึกษา ตกแต่งสถานที่ ศูนยเ์รียนรูจ้กัสาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบล   

บา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่28 พฤศจกิายน 2565  

- เวลา 09.30 น. เทศบาลต าบลบา้นตาด โดย

นายชาตรี สารีจนัทร์ นายกเทศมนตรีต าบล

บา้นตาด ไดม้อบหมายใหน้ายวิโรจน ์สรรพกิจ

บ ารุง รองปลดัเทศบาล และ นายอลงกรณ ์  

กัณ ห า  ผู ้ อ  า น ว ย ก า ร ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า             

ไดป้ระสานงานกบัพระอาจารยส์ุธรรม สุธมัโม 

เจา้อาวาสวดัป่าบา้นตาด เรื่องการดูแลรกัษา        

เสาอ นุสรณ์ช าติภู มิหลวงตาพระมหาบัว

ญาณสมัปันโน  

- เวลา 10.30 น. ปรบัปรุงภูมิทศัน์บริเวณวดั

ป่าบา้นตาด ณ ดา้นหนา้เรือนรบัรอง วดัป่า

บา้นตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี  

- เวลา 13.30 น .  ลงส ารวจพ้ืนที่บริ เวณ

อนุสรณช์าติภูมิ หลวงตามหาบวัญาณสมัปันโน 

โรงเรียนบ้านตาด อ า เภอ เ มืองอุดรธา นี  

จงัหวดัอุดรธานี 

- มอบหมายใหก้องการศึกษา  เทศบาลต าบลบา้นตาด ปรบัปรุงศูนยก์าร

เรียนรูจ้กัสาน วถีิไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลบา้นตาด  

- มอบหมายใหก้องชา่ง เทศบาลต าบลบา้นตาด ออกบริการชุมชน มอบหมาย

ใหอ้บหมายให ้นายช านาญ มาดขาว รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการ

ประชุมการด าเนินการ “กิจกรรมรณรงคก์ารจดัท าถงัขยะเปียกลดโลกรอ้น”  

ในต าบลบา้นตาด ตามโครงการถงัขยะเปียกลดโลกรอ้น ซึ่งเป็นนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, แผนปฏิบัติการ

จดัการขยะมูลฝอยชุมชน (จงัหวดัสะอาด) ของจงัหวดัอุดรธานี และตาม

หนงัสือสัง่การของอ าเภอเมืองอุดรธานี 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วนัที ่29 พฤศจกิายน 2565  

เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตรี สารีจนัทร ์นายกเทศมนตรีต าบลบา้นตาด พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ประธานสภาเทศบาล      

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบา้นตาด ปลดัเทศบาล รองปลดั ผูอ้  านวยการกอง ทุกกอง ประชุมสภาเทศบาล

ต าบลบา้นตาด สมยัสามญั สมยัที ่4 ประจ าปี 2565 การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ 

- เวลา 08.30 น. นกัพฒันาชุมชน พาผูพิ้การ ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม จ านวน 3 ราย ไปตรวจรบัรองความพิการ ที่โรงพยาบาลศูนย์

จงัหวดัอุดรธานี  

- ลงพ้ืนที่มอบน า้ด่ืม และร่วมงานฌาปนกิจ ณ บา้นผ่านศึก 2 หมู่ 4 ลงพ้ืนที่ตดัแต่งก่ิงตน้ไมป้รบัปรุงพ้ืนที่ ณ วดัป่าเมรุวรรณ       

(กกสะทอน) หนองเข่ือนฟ้า ต าบลบา้นตาด เพ่ือป้องกนัอนัตรายตน้ไมสู้งหกัลม้ทบัศาลาและหอ้งน า้  

- มอบหมายใหก้องชา่ง เทศบาลต าบลบา้นตาด ออกบริการชุมชน 



จดหมายข่าว ประชาสัมพนัธ์ 
เทศบาลต าบลบ้านตาด 

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วนัที ่30 พฤศจกิายน 2565  

- เวลา 08.30 น. เทศบาลต าบลบา้นตาด โดยนายชาตร ีสารจีนัทร ์นายกเทศมนตรตี าบลบา้นตาด   เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการแข่งขนักีฬาส ีภายในโรงเรียนบา้นตาด พรอ้มดว้ย คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูอ้  านวยการ

กองการศึกษา หวัหนา้ฝ่ายปกครอง เจา้พนกังานพฒันาชุมชน   

- เวลา 13.00 น. เขา้รว่มงาน รว่มงานฌาปนกิจ ณ บา้นผา่นศึก 2 หมู่ที ่4 ต าบลบา้นตาด   

- เวลา 14.00 น. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความคืนหนา้โครงการก่อสรา้งโดมเอนกประสงค ์บา้นผ่านศึก 3 หมู่ที่ 6 

ต าบลบา้นตาด  

- เวลา 15.00 น. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบความคืนหนา้โครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุน า้แซะถนน ณ บา้นผ่านศึก 3  

หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นตาด และซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช  ารุดไม่สามารถใชง้านไดต้ามปกติ บา้นโนนเดื่อพฒันา หมู่ที่ 16 

ต าบลบา้นตาด เสรจ็เรยีบรอ้ยและสามารถใชง้านไดต้ามปกติ  


