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วสิัยทัศน์ : พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   ก้าวนำด้านอาชีพ 

รายได้  ชุมชนใฝ่เรียนรู้  มีส่วนร่วมเข้มแข็ง  สุขภาพแกร่งถ้วนหน้า 
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        เ ม่ื อ วั น ที่  ๙  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๓                      

เวลา ๐๙.๓๐ น.องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน ได้

จดัการประชุมเพ่ือจัดตั้งสถานที่สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า)เสด็จโรงเรียนมโนบุเรศร

บ ารุงการ ให้สมพระเกียรติและเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จัก

โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอ าเภอเมืองเลย เป็น

ประธานการประชุม ซ่ึงมี คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ ,

ปลัดองค์การริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน , ก านัน ,

ผู ้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอ าเภอเมืองเลยวัฒนธรรม

จังหวดัเลย,เกษตรอ าเภอเมืองเลย ,ผอ.ศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอเมืองเลย   

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไร่ม่วงต าบลน ้ า

หมาน,  ผอ.โรงเรียนมโนบุเรศรบ ารุงการ        เขา้ร่วม

ประชุม ณ โรงเรียนมโนบุเรศรบ ารุงการ       บ้านไร่

ม่วง หมูท่ี๑ ต าบลน ้าหมาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

รูปถ่ายนี ้โดย ไม่ทราบ

ประชมุการจดัตัง้สถานท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จยา่) 

         เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทุนขยะต าบลน ้าหมาน ไดม้อบพวงหรีดตน้ไม้

และมอบเงินสวสัดิการกองทุนขยะ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท ตามโครงการต าบลปลอดขยะด้วยมือเรา ให้กับ

ครอบครัวสมาชิกกองทุนขยะนางบุญหลาย ดานุรักษ์ บ้านเลขที่ ๑๖๑ บ้านไร่ม่วง หมู่ ท่ี1 ต าบลน ้าหมาน อ าเภอ

เมืองเลย จังหวัดเลย 

กองทนุขยะต ำบลน ำ้หมำน 

รูปถ่ายนี ้โดย ไม่ทราบ
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    เ ม่ือวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๗๖๓             

เวลา  ๑๓.๓๐  น.  นายชาติชาย จิตรอารี ย์           

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน เป็น

ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ

แนวเส้นทางและรูปแบบทางเลือกของโครงการ 

(การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังท่ี ๑ ) โครงการศึกษา

ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และ

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม โครงการก่อสร้าง

ทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย เพื่อ ศึกษาคดัเลือก

แนวเส้นทางและรูปแบบการพฒันาท่ีเหมาะสม

ในการก่อสร้างทางเล่ียงเมืองเลย ณ ห้องประชุม

น ้าหมานธารา ช้ัน ๒  องค์การบริหารส่วนต าบล

น ้าหมาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

 

ประชมุรบัฟังความคิดเห็นต่อแนวเสน้ทางและ        

รปูแบบทางเลือกของโครงการก่อสรา้งทางเลี่ยงเมือง 

ประชมุคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาบา้นไรม่่วง 

หมูท่ี่ 1    เ ม่ือวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ .๒๕๖๓                  

เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาติชาย จิตรอารีย์ นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน เ ป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการระบบประปาบ้านไร่ม่วง หมู่ท่ี ๑ เพื่อ

สรุปผลการด าเนินการบริหารกิจการระบบ

ประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมน ้าหมานธารา 

ช้ัน๒  องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน 

อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

รูปถ่ายนี ้โดย 

รูปถ่ายนี ้โดย 
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        เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน น าโดยนายชาติชาย จิตรอารีย์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน พร้อมดว้ยปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน พนกังานเจา้หนา้ท่ี ร่วมมอบพวงหรีดตน้ไม ้และ
เป็นเจา้ภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาของนางนภาพร หลา้เขียว นกัวิชาการพสัดุ ณ บ้านฟากนา ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

เจา้ภาพงานสวดอภิธรรม  

กิจกรรมท าความสะอาด  

อ่างเก็บน ้าหว้ยน ้าหมานตอนบนบา้นโป่งเบ้ีย 

   เม่ือวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น. 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน      
พร้อมด้วย นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลน ้าหมาน พนักงานเจา้หน้าท่ี ก านัน
ผู ้ใหญ่บ้านและกลุ่มแพบ้านโป่งเบ้ีย ร่วมกิจกรรม      
ท าความสะอาดร้านค้า OTOP,ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
และบริเวณอ่างเก็บน ้าห้วยน ้าหมานตอนบนบ้านโป่ง
เบี้ย หมู่ ท่ี ๓ ต าบลน ้าหมาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาเที่ยวจงัหวดัเลย 

รูปถ่ายนี ้โดย 

รูปถ่ายนี ้โดย ไม่
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โครงการสมาชิกวฒิุสภาพบประชาชน 

          เม่ือวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ า
หมาน น าโดยนางสาวพนารัตน์  วง์ชมภู   
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน เขา้
ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ (ตอนบน) 
"ไปด้วย มิตรไมต รี  ป ฏิบั ติหน้ า ท่ีอย่ าง
กลัยาณมิตร" ณ วัดแสงอรุณ บ้านเส้ียวเหนือ 
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

    เม่ือวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐  น.  องค์การ
บริหารส่วนต าบลน ้ าหมานได้จัด
ประชุมคณะท างานจัดท าแผนการ
ดูแลรายบุคคล (Care Plan ) / ก ากับ 
และควบคุมการปฏิบัติ งานของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง และการ
มอบหมายภารกิจปฏิบัติงานแก่อามา
สมัครบริบาลท้องถิ่น โดยมีนางสาว
พนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน เป็น
ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ซ่ึ ง มี  
ผู ้อ  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านไ ร่ม่ ว ง  และ 
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมน ้าหมานธารา 
ช้ัน๒  องค์การบริหารส่วนต าบล       
น ้าหมาน อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

รูปถ่ายนี ้โดย 

ประชมุคณะท างานอาสาสมคัร

บริบาลทอ้งถ่ิน 

รูปถ่ายนี ้โดย 
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   ทุกวันพุธของสัปดาห์  เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน  ไดจ้ดักิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ท าความสะอาด Big 

Cleaning Day  เก็บขยะบริเวณถนนสายหลกัและถนนสายรองภายในหมู่บา้น  จ านวน ๖ หมู่บ้าน  ซ่ึงมีคณะผูบ้ริหาร สมาชิกองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลน ้าหมาน  พนกังานส่วนต าบล  ผูน้ าชุมชน  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 

 

 

 

 

 
   ทุกวันท่ี ๑๕ – ๒๐ ของทุกเดือน  เวลา ๐๙.๐๐ น.     เป็นตน้ไป องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน มีการรับซ้ือขยะเขา้กองทนุ
ตามโครงการต าบลปลอดขยะดว้ยมือเรา  จ านวน ๖ หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลน ้าหมาน  ซ่ึงมีการคดัแยกขยะและจ าหน่ายขยะท่ี

ขายไดทุ้กเดือน  ณ สถานท่ีตามหมู่บ้านท่ีก าหนดไว้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลยและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลย 

           ในวนัอาทิตยท่ี์ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ น้ี เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยและนายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย ขอเชิญชวนประชาชนชาวจงัหวดัเลยไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

 “เลือกคนดี ท าหนา้ท่ีบริหารบา้นเมือง” 

 อย่าลืม วนัอาทิตยท่ี์ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.00 น.ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งตาม

บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

ขั้นตอนในการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

๑. ตรวจสอบรายช่ือ ตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

๒. ตรวจคดักรอง ตรวจคดักรอก (วดัอุณหภูมิ) 

๓. ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล ์

๔. ยืน่หลกัฐานแสดงตน ถอดหนา้กากและสวมหนา้กากคืน/ลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง/ลา้งมือดว้ย

แอลกอฮอล ์

๕. ลงช่ือ บนตน้ขั้วบตัรเลือกตั้ง/รับบตัรเลือกตั้ง/ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล ์

๖. เขา้คหูาลงคะแนน 

๗. หยอ่นบตัรเลือกตั้ง ลงในหีบบตัรเลือกตั้ง 

๘. ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอลเ์จล ออกจากท่ีเลือกตั้ง 

 

“เลือกตัง้ทอ้งถ่ิน ร่วมกนัใชส้ิทธิ อย่ำงสจุริตโปร่งใส” 
 

 ปรึกษา  :  นายชาติชาย  จิตรอารีย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 
บรรณาธิการ  :  นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 

ผู้รวบรวมข้อมูล  :  นางสาวนิยะวัลย์  ขาวสีแดง  และพนักงานทุกคน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ท่ีอยู่  392  หมูท่ี 1  บ้านไร่ม่วง  ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

 


