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ฉบับเดือนพฤษภาคม 

    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประวิน อินทะบุญศรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนา
รูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it จิตอาสา ) และ
โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา 
เกิดการเรียนรู ้เชิงประสบการณ์ โดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา และช่วยประชาชน อีกทั้ง
สร้างคุณภาพและความเชื ่อมั ่นในการให้บริการประชาชนในด้านการซ่อมฯ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องยนต์การเกษตร และรถจักรยานยนต์ อีกท้ัง ยัง
มีการอบรมหลักสูตรระยะสั ้น เพื ่อนำไปประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ ่น ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั ้น2 องค์การบริหารส่วนตำบล         
น้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

โครงการพฒันารปูแบบและยกระดบัคุณภาพศูนยซ่์อม

สรา้งและโครงการออมสินอาชีวะสรา้งอาชีพสู่ชุมชน 

 



 

 

  

ฉบับเดือนพฤษภาคม 

มอบเงินสวสัดิการช่วยเหลือ  

ค่านอนโรงพยาบาล 

     เม ื ่ อ ว ั นท ี ่  3  พฤษภาคม 2565 เวลา  11 .00 น .               
นายประวิน อินทะบุญศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล        
น้ำหมาน มอบเงินสว ัสดิการช ่วยเหลือค่านอนโรงพยาบาล    
จำนวน 500 บาท ตามโครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา 
ให ้ก ับครอบครัวสมาช ิกกองทุนขยะ นางก่อง แก้วก ัณหา        
บ้านห้วยลวงไซ หมู ่ท ี ่  2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย    
จังหวัดเลย 

กิจกรรมรณรงคฉี์ดวคัป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  

 
   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับ อำเภอเมืองเลย และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ม่วง  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019                  
(COVID - 19) ให้ครบ 100 % โดยมี นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และร่วมขี่รถรณรงค์ภายในหมู่บ้านไร่ม่วง หมู่ที่1 และ หมู่ที่6 ตำบลน้ำหมาน 
อำเภอเมืองเลย ซึ่งมี นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลน้ำหมาน เข้าร่วมรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนตำบลน้ำหมาน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19  



 

 

 

  

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำหมาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำหมาน ผอ.รพ.สต.ไร่ม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกช่วยเหลือครัวเรือนในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน เพื่อมอบสิ่งของให้แก่ครัวเรือน
ผู้ยากไร้ ดังนี้ 
- เวลา 09.00 น. บ้านโป่งเบี้ย ม.3 จำนวน 3 ราย ( นายบุ แสงไชยวัน/นาบบุญ ก้อมมะณี/นายเชิด แก้วกัณหา)                       -         
- เวลา 10.00 น.บ.สา้น ม.4 จำนวน 1 ราย ( นายทองหนัก ไชยสิทธ์ิ) 
- เวลา 10.30 น. บ.ไร่ม่วง ม.1 จำนวน 2 ราย (นายเนียง ไชยสุทธิ ์/ นายเอี่ยม โชคบณัฑิตย์) 
- เวลา 11.00 น. บ.ไร่ม่วง ม.6 จำนวน 1 ราย (นางจันทร์ นิพวงลา) 
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ฉบับเดือนพฤษภาคม 

มอบพวงหรีดตน้ไมแ้ละมอบเงินสวสัดิการกองทุนขยะ 

 

    เมื ่อวันที ่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         
น้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบพวงหรีดต้นไม้และมอบเงินสวัสดิการกองทุนขยะ ตามโครงการตำบลปลอด
ขยะด้วยมือเรา จำนวน 4,000 บาท ให้กับครอบครัวนายเกรียงศักดิ์  ค้ำมา  ผู้เสียชีวิต บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5     
ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
 

มอบส่ิงของใหก้บัครวัเรือนผูย้ากไร ้

 

https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293985732946880/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293985732946880/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293986289613491/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293986289613491/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293986319613488/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293986319613488/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293986346280152/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293986346280152/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293986346280152/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.293988076279979/293986346280152/?__cft__%5b0%5d=AZUHWDERDZ-0bdh-jtwSQgNOw6qLLPlulTX9x7hH1gof3_YserK9KIklcXx1fr15to8gDhpGOTkdWuIpL55rh5MH7NTU1SW_gU7d6xYT-IaEtWiACmPMsj9lzm6hCu8SgfnKLpD1U7isNPJT3MV-b7ioiW9UQot299DhrHehV5dwSw&__tn__=*bH-R


 

 

 

  

ฉบับเดือนพฤษภาคม 

ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ครัง้ท่ี๑/๒๕๖๕ 

 

 

    เมื ่อวันที ่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยท่ี2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1/2565 
เพื ่อรายงานงบร ับ - จ ่าย รายไตรมาสที ่2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 
2565 พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.
2566 - 2570)เพิ่มเติม ฉบับที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 
พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำหมาน เรื ่องระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 
และข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

มอบพวงหรีดตน้ไมแ้ละมอบเงินสวสัดิการกองทุนขยะ 

 

 
   เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
นายประวิน  อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำหมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบต้นไม้
แทนพวงหร ีดและมอบเง ินช ่วยเหลือ ฌาปนกิจ 
จำนวน 4,000 บาท ตามโครงการตำบลปลอดขยะ
ด้วยมือเรา ให้กับครอบครัว นายเกรียงศักดิ์ ค้ำมา 
ผู้เสียชีวิต บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน 
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 



 

 

  

พิธีปฐมนิเทศผูป้กครองเด็กเล็ก 

 

 

    วันที ่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 
ได ้จ ัดพิธ ีปฐมนิเทศผู ้ปกครองเด ็กเล ็ก ประจำปี
การศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้าง
ความ เข ้ า ใจ ให ้ ก ั บ เด ็ กและผ ู ้ ปกครอง  โดยมี              
นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำหมาน เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร 
สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำหมาน 
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำหมาน หัวหน้าส่วนราชการ ครู เด็กและ
ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบลน ้ำหมาน อำเภอเม ือง เลย         
จังหวัดเลย 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 

งานฌาปนกิจศพ 

 

 

  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำหมานเป็นประธานงานในงานฌาปนกิจของ
คุณยายทัน ป้องศิริ ณ วัดป่าอัมพัน บ้านไร่ม่วง      
หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  



 

 

 

 

  

ฉบับเดือนพฤษภาคม 

กิจกรรมวนัตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ จงัหวดัเลย 

 

 

    เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ศูนย์ป่าไม้เลย สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่8(ขอนแก่น) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย ได้จัด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 จังหวัดเลย โดยมี
นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ต่อนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
ประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ มอบต้นไม้ให้กับ
หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ บริเวณวนอุทยานหริ
รักษ์ บ้านโป่งเบี ้ยหมู ่ที่3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย 
 



 

 

  

    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางละมัย นันตะลิ เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำหมาน มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่านอนโรงพยาบาล จำนวน 500 บาท ตามโครงการตำบล
ปลอดขยะด้วยมือเรา ให้กับครอบครัวสมาชิกกองทุนขยะ นางบุญเรือง ศิริหล้า บ้านไร่ม่วง หมู ่ที ่ 6           
ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

     เมื ่อวันที ่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่านอนโรงพยาบาล จำนวน 500 บาท ตาม
โครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา ให้ก ับครอบครัวสมาชิกกองทุนขยะ  นายเวทย์ ส้านสิงห์                
บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
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โปรโมทโพสต ์

 

 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 

มอบเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่านอนโรงพยาบาล 

 

 

https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.300799385598848/300799285598858/?__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.300799385598848/300799285598858/?__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.300799385598848/300799278932192/?__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.300799385598848/300799278932192/?__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=104266995252089&target_id=300799385598848&__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*W-R
https://www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=104266995252089&target_id=300799385598848&__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*W-R


 

 

  

ฉบับเดือนพฤษภาคม 

   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วย 
นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ      
ในพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์นำการเปลี ่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย เพื ่อขับเคลื ่อนงานด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข          
แบบบูรณาการ และร่วมมอบสิ ่งของ ถุงยังช ีพ ให้ก ับ นายบุ แสงไชยวรรณ และนางวิล ัย ก้อมณี              
บ้านโป่งเบี้ย  หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
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โปรโมทโพสต์ 

 

 

55 

 

โครงการอ าเภอน าร่อง “บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข” 

 

 

https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.300799385598848/300799285598858/?__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.300799385598848/300799285598858/?__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.300799385598848/300799278932192/?__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.300799385598848/300799278932192/?__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=104266995252089&target_id=300799385598848&__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*W-R
https://www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=104266995252089&target_id=300799385598848&__cft__%5b0%5d=AZVGVfuHxAxbuLG_Fs8Jx-zzzOaTLMlH7NB2Cm6YvGpv3NJxcF6bvQRuZwh3ZUrxwttNwA-iCxBV-FXExBtYB6PdXR8yWd2aECq5Iv7i0GZS-U5guSp828tmVbw6veCeW4Bk5fl8mMYdLDZbvxsDl772Q2OTKnlqGsNikd-WTDomgg&__tn__=*W-R


 

 

  

ฉบับเดือนพฤษภาคม 

ประชุมเตรียมความพรอ้มการจดังานสบัปะรด ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

      เมื ่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำหมาน เป็นประธานการประชุม การจัดเตรียมมจัดงาน
ประชาสัมพันธ์สับปะรดไร่ม่วง ประจำปี พ.ศ.2565 โดย
การประชุมดังกล่าวได้มอบให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านไปสำรวจ 
ผลผลิตสับปะรด และประชาคมประชาชนในหมู่บ้านของ
แต่ละหมู่ถึงความต้องการในการจัดงาน ณ ห้องประชุม    
น้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
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จ ำนวนกำรมสี่วนรว่ม 

 

โปรโมทโพสต ์

 

 

1010 

 

    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. 
นายประวิน อินทะบุญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำหมาน พร้อมด้วย นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มอบเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือค่านอนโรงพยาบาล จำนวน 500 บาท ตาม
โครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา ให้กับครอบครัว
สมาชิกกองทุนขยะ นางสง่า ชัยสิทธิ์ บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่3 
ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

 

 

มอบเงินสวสัดิการช่วยเหลือค่านอนโรงพยาบาล 

 

 

https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302801268731993/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302801268731993/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802178731902/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802178731902/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802125398574/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802125398574/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802148731905/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802148731905/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802148731905/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802148731905/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=104266995252089&target_id=302802745398512&__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*W-R
https://www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=104266995252089&target_id=302802745398512&__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*W-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802178731902/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.302802745398512/302802178731902/?__cft__%5b0%5d=AZWH-__77zxDLmr3_xSQ9wZWibtPWD80hYKj2PIRZYzdk6cg5KSALsxGcuDB7PgrxUDy5XBilWlUfsVH-K8CI4JJ5r4vzhm4T2CByC60vR-5u_WqNA03GR2I5SlmnhxPhvK_-EVHXimQ0jhr00Qfk5PCdtglkicuiS86m2AWgp4FUQ&__tn__=*bH-R


 

 

  

ฉบับเดือนพฤษภาคม 

   ทุกวันที่ ๑๕ – ๒๐ ของทุกเดือน  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน มีการรับซื้อขยะเข้า
กองทุนตามโครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา  จำนวน ๖ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำหมาน  ซึ่งมีการคัดแยกขยะและ
จำหน่ายขยะที่ขายได้ทุกเดือน  ณ สถานที่ตามหมู่บ้านที่กำหนดไว้ 

  

 

 

 

   ทุกวันพุธของสัปดาห์  เวลา ๐๗.๐๐ น.  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน   ได้จ ัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทำความสะอาด   Big Cleaning Day  เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายในหมู่บ้าน
และแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๖ หมู่บ้าน  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  พนักงานส่วน
ตำบล  ผู้นำชุมชน  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  

  

  

  



 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ ์

ปรึกษา  :  นายประวิน อินทะบุญศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 
บรรณาธิการ  :  นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 

ผู้รวบรวมข้อมูล  :  นางสาวนิยะวัลย์  ขาวสีแดง  และพนักงานทุกคน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ท่ีอยู่  392  หมูท่ี 1  บ้านไร่ม่วง  ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

 


