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  ฉบับเดือนสิงหาคม 

   เมื ่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับ รพ. สต.

ไร่ม่วง ได้ทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื ้อ บริเวณ

ศูนย์ COVID-19 ชุมชน ตำบลน้ำหมาน  อำเภอ

เมืองเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังเก่า) และ บ้าน

ผู ้ป ่วยติดเชื ้อ บ้านห้วยลวงไซ หมู ่ที ่  2 ตำบล        

น้ำหมาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

ฉีดพ่นฆ่าเช้ือ ศูนย์  COVID -19 ชุมชน ตำบลน้ำหมาน 

อำเภอเมืองเลย 

    เม ื ่อว ันท ี ่  5 ส ิงหาคม 2564 เวลา 

08.30 น.  อ งค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบล          

น้ำหมาน ได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านการ

ทุจริตคอร์ร ัปชั ่น ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เพื ่อปลูกจิตสำนึกและค่านิยม

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แก่เด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำหมานร่วม

เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ณ บ้านห้วย

ลวงไซ หมู่ท่ี2 และบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่5 

ต ำ บ ล น ้ ำ ห ม า น   อ ำ เ ภ อ เ ม ื อ ง เ ล ย          

จังหวัดเลย 

โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



 

  

ฉบับเดือนสิงหาคม 

ประชุมสภา 

   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้ง

ที่ 1/2564 เพื่อ รายงานงบรับ – จ่าย รายไตรมาสที่ 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือน เมษายน 

- มิถ ุนายน 2564 และ การพิจารณาเห็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

มอบพวงหรีด แสดงความเสียใจ 

   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 

14.00 น.  องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล          

น้ำหมาน นำโดย นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู 

ปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน ้ำหมาน     

ม อ บ พ ว ง ห ร ี ด แ ส ด ง ค ว า ม เ ส ี ย ใ จ กั บ                       

นางแสงเดือน วิภูษณะ เจ้าพนักงานธุรการ 

ที่สูญเสียคุณแม่นางถาวร ษรจันศรี  ณ บ้าน

ไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง

เลย จังหวัดเลย   



  

สวดอภิธรรมศพ นางถาวร ษรจันศรี 

   เมื ่อวันที ่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 

18.00 น. นายชาติชาย จิตรอารีย์ นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนำ้หมาน  นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และพนักงาน

เจ้าหนา้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้หมาน เป็น

เจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ นางถาวร ษรจันศรี 

มารดาของนางแสงเดือน วิภูษณะ เจ้าพนักงาน

ธุรการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และ

มอบเงินช่วยเหลือ ณ บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบล

น้ำหมาน อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 

ส่งตัวผู้กักตัวกลับบ้าน พร้อมฉดีพ่นทำความสะอาด 

ฉบับเดือนสิงหาคม 

       เมื ่อว ันที ่  9 สิงหาคม พ.ศ.2564 

เวลา 13.00 น. ชุดปฏิบัติการ 5 ทหารเสือ

ตำบลนำ้หมาน และทีม อสม. ไดส้่งตัวผู้กักตัว 

ครบ 14 วัน กลับบ้าน จำนวน 2 ราย และ

มอบของให้ผู ้กักตัว ที่ศูนย์ LQ ณ โรงเรียน

บ้านส้าน หมู ่ที ่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอ  

เมืองเลย  จังหวัดเลย                                  

    เวลา 15.00 น. ทำการฉีดพ่นทำความ

สะอาด ฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์ CI และบ้านผู้ตดิเชื้อ 

ณ บ้านไร ่ม ่วง หมู ่ท ี ่1 ตำบลน้ำหมาน  

อำเภอเมอืงเลย  จังหวัดเลย    



 

  

ฉบับเดือนสิงหาคม 

    เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00น. 

อ งค ์ ก า รบร ิ ห ารส ่ ว นตำ บลน ้ ำ หมาน  น ำ โดย               

นายชาติชาย  จิตรอารีย์ นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลนำ้หมาน และนางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้หมาน พร้อมดว้ยพนักงาน

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมงาน

ฌาปนก ิจศพนางถาวร ษรจ ันศร ี  มารดาของ             

นางแสงเด ือน ว ิภ ูษณะ   เจ ้าพน ักงานธ ุรการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  ณ เมรุวัดป่า    

อัมพวัน บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 ตำบลน้ำมาน  อำเภอ

เมืองเลย จังหวัดเลย  

ร่วมงานฌาปนกิจศพ  

   เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ประชุม

สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564             

คร ั ้ งท ี ่  2/2564 เพ ื ่อพ ิจารณาเห ็นชอบร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2565 และข้อราชการอื่น ๆ ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอ

เมืองเลย จังหวัดเลย 

 

ประชุมสภา 



  

    เม ื่อว ันที ่  13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

กองทุนขยะองค์การบริหารส ่วนตำบลน้ำหมาน  โดย

นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำหมาน และนางลมัย นันตะลิ สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้มอบพวงหรีดต้นไม้ และเงิน

สวัสดิการช่วยเหลือ จากกองทุนขยะ ตามโครงการตำบล

ปลอดขยะด้วยมือเรา  จำนวน 3,000 บาท ให ้กับ

ครอบครัว คุณยายฮ้อย ศรีเพชร ผู้เสียชีวิต  บ้านไร่ม่วง  

หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
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โปรโมทโพสต ์

 

   เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ทีม 

5 ทหารเสือประจำตำบลน้ำหมาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่

ชลประทานเลยร่วมประชุมการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับ 

นักท่องเที ่ยวริมสันอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน        

บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย 

 

ฉบับเดือนสิงหาคม 

มอบพวงหรดีต้นไม้ 

ประชุม5เสอืตำบลน้ำหมาน 

https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000472978741/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000472978741/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000519645403/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000519645403/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000552978733/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000552978733/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000579645397/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000579645397/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000579645397/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.127000642978724/127000579645397/?__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=104266995252089&target_id=127000642978724&__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*W-R
https://www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=104266995252089&target_id=127000642978724&__cft__%5b0%5d=AZU5y_USpJCPwvfKySmdLRDzn-eVNV_5C5CbNMKy4WdHVxIyOD7yGQ0_EzK01poi0-MZdIgkB996CVFqgeD7lU6hxglwd-O4mRQnQDNh_Wibff5yaPGUWYYwT2Tb7J_uyMKG18Ib_wkSChpMxeqZtMb9_SWJ-k4zrjETrN7KPCLDkQ&__tn__=*W-R


 

 

  

ฉบับเดือนสิงหาคม 

ตรวจเยี่ยมผู้กักตัวและมอบถุงยังชีพ 

รณรงค์สร้างความเข้าใจ การปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวอ่าง 

    เมื ่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ทีม 5 

ทหารเสือตำบลน้ำหมาน นำโดยนายสมเชษฐ พรหมสมบัติ 

ปลัดอำเภอผู ้ประสานงานประจำตำบลน้ำหมาน  พร้อมด้วย 

นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

น้ำหมาน นางสิริพร ญาณจินดา ผอ.รพ.สต.ไร่ม่วง ร่วมตรวจ

เยี่ยมผู้กักตัว และมอบของจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  

ให้กับผู้กักตัวและเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่กักกันระดับหมู่บ้าน 

ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อเป็นขวัญและ

กำลังใจสำหรับผูป้ฏิบัติหน้าที่ 

     เมื ่อว ันอาทิตย์ ท ี ่  15 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 

17.00 น. ทีม 5 ทหารเสือประจำตำบลน้ำหมาน นำโดย        

นายสมเชษฐ พรหมสมบัติ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำ

ตำบลน้ำหมาน  พร้อมด้วย นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นางสิริพร ญาณจินดา   

ผอ.รพ.สต.ไร่ม่วง กำนันตำบลนำ้หมาน เจ้าหน้าที่ชลประทาน

เลย และ ทีม อสม.บ้านโป่งเบี้ย ร่วมเดินรณรงค์สร้างความ

เข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วย    

น้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID -19 )  ณ บริเวณสันอ่าง

เก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี ้ย  ตำบลน้ำหมาน  

อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 



 

 

  

ฉบับเดือนสิงหาคม 

โครงการประกวดหมู่บ้าน 

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับหมู่บ้านห้วยลวงไซ ได้

เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง ระดับอำเภอเมือง ตาม 

"โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดเีด่น ภายใต้แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564" เพื่อเป็นการส่งเสริม

และกระตุ้นให้ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน ได้น้อมนำแนวคดิปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียงไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและดำเนิน

ชีวติ ณ ศูนย์เรยีนรู้ตัวอย่าง บ้านห้วยลวงไซ  หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 



  

ตรวจ ATK 

   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ทีม 5 ทหาร

เสือประจำตำบลน้ำหมาน นำโดย นายสมเชษฐ พรหมสมบัติ 

ปล ัดอำเภอผ ู ้ประสานงานประจำตำบลน ้ำหมาน  พร ้อมด ้วย      

นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 

นางสิริพร ญาณจินดา ผอ.รพ.สต.ไร่ม่วง และ ทีม อสม. ทำการ

ตรวจ ATK ให้กับผู้เดินทางกลับจากการขายลอตเตอร่ี จังหวัดเพรชบุรี 

จำนวน 4 ราย และ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการกักตัว และมอบ

สิ่งของ ให้กับผู้กักตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ณ บ้านไร่ม่วงหมู่ที ่ 1 และ โป่งเบี้ย   

หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 
 

ฉบับเดือนสิงหาคม 

อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2564 

เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบล   

น้ำหมาน นำโดยคณะผู ้บริหาร สมาชิกสภา

อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต ำ บ ล น ้ ำ ห ม า น      

นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลนำ้หมาน พร้อมดว้ยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ

ประชาชนประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้บริการ

ด้านต่างๆแก่ประชาชน โดยมีก ิจกรรมขึ ้น

ทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้พิการ ผู้สูงอายุ, ชำระ

ภาษี, ขยะอันตรายแลกไข่ ตามโครงการตำบล

ปลอดขยะด้วยมือเรา, บริการตัดผมจาก กศน.

อำเภอเมืองเลย, บริการตรวจสุขภาพและพอก

เข่าจาก รพ.สต.ไร่ม่วง โดยโครงการดังกล่าว

จัดขึ้น ณ วัดศรีโนนเมือง บ้านส้าน หมู่ที่4  

ตำบลน้ำหมาน อำภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการ

เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID -19 ) อย่างเคร่งครัด 

 



 

  
ประเมินศูนย์ COVID -19 ชุมชน ตำบลน้ำหมาน(ศูนย์ CI ) 

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.  

ท ี ม  5 ท ห า ร เ ส ื อ ต ำ บ ล น ้ ำ ห ม า น  น ำ โ ด ย           

นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วย นางสิริพร ญาณจินดา 

ผอ.รพ.สต.ไร่ม่วง และ ทีม อสม. ร่วมทำความสะอาด 

ศูนย์ COVID -19 ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมการ

ประเมินเกี่ยวกับความสะอาดและการกำจัดขยะ โดย 

ทีมประเมินจากโรงพยาบาลเลย ณ ศูนย์ COVID -19 

ชุมชน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 

ฉบับเดือนสิงหาคม 

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. องค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดย นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัด

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำหมาน ได ้ เข ้าร ่วมโครงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงในชุมชุน โดย รพ.สต.ไร่ม่วง และได้มอบป้าย บ้าน

ปลอดบุหรี่ ให้กับบ้านที่ไม่มีคนสูบบุหรี่ และป้ายงานศพปลอดเหล้า 

ให้หมู่บ้านในตำบลนำ้หมาน จำนวน 6 หมู่บ้าน  ซึ่งมี อสม.ในตำบล

น้ำหมาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ วัดศรีโนนเมืองบ้านส้าน 

ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 



 

  

ฉบับเดือนสิงหาคม 

ตรวจประเมิน LPA  

ตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  เม ื ่อว ันที ่  25 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ร ับการประเมิน

ประส ิทธ ิภาพขององค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ องถ ิ่ น              

(Local Performance Assessment:LPA)ประจำปี พ.ศ.2564 

จากคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา 

ชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 

ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก    

สมศ.(QC100) ผ่านระบบสารสนเทศเพื ่อการประเมิน

คุณภาพภานนอก ( AQA2 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย 



 

ฉบับเดือนสิงหาคม 

ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว  

เปิดหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด - 19 

    เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. 

ทีม 5 ทหารเสือตำบลน้ำหมาน ได้เปิดหมู่บ้านนำร่อง 

ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด 19 ”เพื่อ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง 

ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโค

โรนา 2019 ณ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที ่ 3 ตำบลน้ำหมาน 

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

   เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา13.00 น.  ทีม 5 

ทหารเสือตำบลน้ำหมาน นำโดยนายสมเชษฐ พรหมสมบัติ 

ปลัดอำเภอผู ้ประสานงานประจำตำบลน้ำหมาน  พร้อมด้วย 

นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    

น้ำหมาน นางสิริพร ญาณจินดา ผอ.รพ.สต.ไร่ม่วง ได้ตรวจ

เยี่ยมแนะนำ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ณ บ้านห้วยลวงไซ      

หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 



P 

 

  

ฉบับเดือนสิงหาคม 

โครงการวันต้นไม้ประจำชาต ิและป้องกันไฟป่า และโครงการวันต้นไม้

ประจำปขีองชาติ สืบสานสู่ 100ล้านต้น ประจำป ีพ.ศ.2564 

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้จัดทำโครงการ

ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และโครงการวันต้นไม้

ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 

เพื ่อแผ่นดิน” สืบสานสู ่ 100 ลานต้น ประจำปี      

พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ช่วยป้องกันและลดผลกระทบ

การเปลี่ยนทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจาก

ฝุ่นและหมอกควัน นำโดยทีม 5 เสือตำบลน้ำหมาน 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตำบลน้ำหมาน ผู้นำชุมชน  อสม. และ

ประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว        

ณ เกาะกระต่าย อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน 

บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย 



 

 

ปรึกษา  นายชาติชาย  จิตรอารีย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน               

บรรณาธิการ   นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน       

ผู้รวบรวมข้อมูล  นางสาวนิยะวัลย์  ขาวสีแดง  และพนักงานทุกคน                                                

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดโทรศัพท์ / โทรสาร  ๐๔๒ – ๘๗๐๐๔๘          

www.narmmarn.go.th                                                                                                      

ที่อยู ่๓๙๒ หมู่ที่ ๑  บ้านไร่ม่วง  ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมอืง  จังหวัดเลย 

ฉบับเดือนสิงหาคม 

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ อบต.เคล่ือนที่พบประชาชน  

ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔   ณ วัดป่าอรัญญวาสี  บา้นหว้ยสีเสียด หมู่ท่ี๕  ต าบลน ้าหมาน     
อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย   ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ น.     

เป็นตน้ไป  โดยมีกจิกรรมให้บริการ ดังนี ้                                                                                                                                             

๑.  ท าบุญตกับาตร   เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วดัป่าอรัญญวาสี                                                                                                                                                                                                                      

๒. ข้ึนทะเบียนเด็กแรกเกิด  ผูพ้ิการ  ผูสู้งอาย ุ                                                                                                                                                            

๓. ช าระภาษี                                                                                                                                                                                           

๔. ขยะอนัตรายแลกไข่  ตามโครงการต าบลปลอดขยะดว้ยมือเรา                                                                                                 

๕. บริการตดัผมจาก กศน.อ าเภอเมืองเลย                                                                                                                                       

๖. บริการดา้นการเกษตรจากเกษตรอ าเภอเมืองเลย                                                                                                                       

๗. บริการตรวจสุขภาพ และพอกเข่าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไร่ม่วง                                                               
๘. การรับเร่ืองร้องทุกข/์บริการขอ้มูลข่าวสาร และอ่ืน ๆ      

http://www.narmmarn.go.th/

