
วารสารประ จํา เ ดือน 
 

 ขององค์การบ ริหารส่วนตําบลท่านัด
 

ฉบับ ท่ี  10  ประ จํา เ ดือน ตุลาคม พ.ศ .๒๕๖๕
 

จัดทํา โดย เ จ้ าหน้า ท่ี ผู้ รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์

บทนํา
 "  จดหมายข่าวฉบับ น้ี  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  องค์การบ ริหารส่วนตําบลท่านัด 
ไ ด้ จัดทํา เ ป็นประจํา ทุกเ ดือน เ พ่ือ เผยแพร่ ข่าวสาร  ความเคล่ือนไหวต่าง  ๆ  
ขององค์การบ ริหารส่วนตําบลท่านัดให้ ทุกท่านรับทราบขอความร่วมมือ
จากท่านผู้ อ่าน ช่วยกรุณาส่ง ข่าว หรือ ข้อเสนอแนะมา ท่ีประชาสัมพันธ์  
องค์การบ ริหารส่วนตําบลท่านัดเ พ่ือจะไ ด้ นํามา จัดทํา เ ป็นจดหมายข่าว
ให้ ท่านได้ อ่านในโอกาสต่อไป "
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          คณะผู้บ ริหาร  ข้ าราชการ  พนักงานจ้าง  เ ข้ า ร่วมกิจกรรมน้อมรํา ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ เ น่ืองใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 3  ตุลาคม 2565  ในวันพฤหัสบดี ท่ี  1 3
ตุลาคม 2565  ณ อํา เภอดํา เ นินสะดวก จังหวัดราชบุ รี
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          คณะผู้บ ริหาร  ข้ าราชการ  พนักงานจ้าง  เ ข้ า ร่วมกิจกรรมน้อมรํา ลึก เ น่ืองใน 
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เ จ้ าอ ยู่ หัว  ประ จําปี  2565  ในวัน
อาทิตย์ ท่ี  2 3  ตุลาคม 2565  ณ  ศาลาเฉลิมพระเ กียรติ  60  พรรษา ร . 9  อํา เภอดํา เ นินสะดวก
จังหวัดราชบุ รี
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          คณะผู้บ ริหาร  ข้ าราชการ  พนักงานจ้าง  เ ข้ า ร่วมโครงการส่ง เส ริมคุณภาพชี วิตให้แก่
ผู้ สูงอายุและประชาชนในตําบลท่านัด (ค ร้ัง ท่ี  1 )  และ โครงการฝึกอบรมให้ความ รู้ ในการใ ช้
ยา ผู้ สูงอายุ  ประ จําปีงบประมาณ 2566  ณ วิหารหลวงพ่อบ้านแหลม อํา เภอดํา เ นินสะดวก
จังหวัดราชบุ รี  ในวันพุธ ท่ี  2 6  ตุลาคม 2565



ภาพกิจกรรม
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          ข้ าราชการ  พนักงานจ้าง  ร่วมกิจกรรม B IG  C LEAN ING  DAY  
ในวันจันทร์ ท่ี  3 1  ตุลาคม 2565  ณ องค์การบ ริหารส่วนตําบลท่านัด
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          คณะผู้บ ริหาร  สมาชิก และบุคลากรขององค์การบ ริหารส่วนตําบลท่านัด 
เ ข้ า ดํา เ นินการสํารวจพ้ืนท่ีภายในตําบลท่านัด แต่ละหมู่ บ้าน


