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ประชมุคณะกรรมการประปาบา้นไรม่่วง หมู่ท่ี๑ 

   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. 

องค ์ การบร ิหารส ่ วนตำบลน ้ ำหมาน ได ้ จ ั ด ประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปา บ้านไร่ม่วง       

หมู่ที่1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อให้

ทราบถึงการดำเนินงานของกลุ ่มบริหารกิจการประปาฯ 

ตลอดจนต ิดตามผลและอ ุปสรรคในการดำ เน ินง าน                

ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมอืงเลย   จังหวัดเลย 

 



 

  

  เม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ช ุดปฏ ิบ ัต ิการ 5 ทหารเส ือน ้ำหมาน นำ โดย        

น า ยส ม เ ชษฐ  พ รห มส มบ ั ต ิ ปล ั ด อ ำ เ ภ อ                    

ผู้ประสานงานประจำตำบลน้ำหมาน   พร้อมด้วย 

นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบรหิาร

ส่วนตำบลน้ำหมาน  นางสิรพิร ญาณจินดา   ผอ.

รพ.สต.ไร่ม่วง และทีม อสม.ตำบลน้ำหมาน ร่วม

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำการปฏิบัติตัว  และ 

มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทยให้ผู้กักตัว  บ้านห้วย

ลวงไซ   หมู่ที่2 บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที่3  บ้านห้วย

สีเสียด หมู่ที่5 และบ้านไร่ม่วง หมู่ที่6    ตำบล

น้ำหมาน  อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 

 

ชดุปฏิบติัการ 5 ทหารเสือ ตรวจเยี่ยมใหก้ าลงัใจผ ูก้กัตวั 



 

  

ออกเยี่ยมผ ูป่้วย COVID -19 ท่ีรกัษาหายแลว้

แลว้ 

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับ รพ.สต.           

ไร่ม่วง และ โรงพยาบาลเลย ออกเยี่ยมผู้ป่วย COVID -19      

ที่รักษาตัวหายแล้วและเดินทางกลับบ้าน  ณ บ้านห้วยสีเสียด  

หมู่ที่ 5  ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย  

    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมประชุมภารกิจ

จัดตั ้งโรงพยาบาลสนาม โดยมีนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู ้ว่า

ราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย         

นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ,นายผดุงศักด์  หาญปรีชาสวัสดิ์         

นายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ซึ่งมีหัวหน้าส่วน

ราชการ ร ัฐว ิสาหกิจ เข ้าร ่วมการประช ุมมอบนโยบายการ

ปฏิบัติงาน ณ หน่วยฝึกนักศกึษาวิชาทหาร (มณฑลทหารบกที ่

28 ค่ายศรีสองรัก) 

ประชมุภารกิจจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม 



 

  
จดัเตรยีมศนูยก์กักนัระดบัอ าเภอต าบลน ้าหมาน (LQ) 

    เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ชุดปฏิบัติการ 5 เสือตำบลน้ำหมาน      

นำทีม อสม. ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนตำบลน้ำหมาน ( หลังเก่า ) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน 

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อจัดตั้ง สถานที่ควบคุมโรค ที่ภาครัฐจัดตั้ง

ขึ้นในระดับตำบล Local Quarantine ( LQ ) เพื่อรองรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่

ควบคุมสูงสุดและเขม้งวด ท่ีไม่มีสถานที่กักตัว 

 



 

ประชมุช้ีแจง้การจดัตัง้ Local Quarantine:LQ 

            เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564   เวลา 10.00 น.    

ชุดปฏิบัต ิการ 5 ทหารเสือตำบลน้ำหมาน ร่วมกับ

ผู้ใหญ่บ้านประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ  ในการจัดตั้งสถานท่ี

กักกันระดับอำเภอ  ตำบลน้ำหมาน (Local Quarantine :LQ)         

เพื่อรองรับผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ที่ไม่มีสถานที่กักกันตัว โดยมี นายสมเชษฐ พรหมสมบัติ 

ปล ัดอำเภอผู ้ประสานงานประจำตำบลน้ำหมาน         

เ ป ็ นปร ะ ธา นก า รประ ช ุ ม  แล ะ ไ ด ้ ร ั บ เ ก ี ย รต ิ จ าก                    

นายบุญเทิน จันทมาตย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย 

ร่วมประชุม ชี้แจง ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น 2 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย 



  

อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน 

      เม ื ่อว ันเสาร ์ท ี ่  17 กรกฎาคม        

พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น.องค์การ

บริหารส่วนตำบล น้ำหมาน นำโดยคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนำ้หมาน นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 

พร้อมด้วยพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี ่  ได ้จัด

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน

ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้บริการด้าน

ต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมขึ ้น

ทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้พิการ ผู้สูงอายุ , 

ชำระภาษ ี , ขยะอ ันตรายแลกไข ่  ตาม

โครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา , 

บริการตัดผมจาก กศน.อำเภอเมืองเลย 

บริการตรวจสุขภาพและพอกเข่าจาก รพ.

สต.ไร่ม่วง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น     

ณ วัดโป่งเบี ้ย บ้านโป่งเบี้ย หมู ่ท ี ่ 3      

ตำบลน ้ ำหมาน  อำ เภอเม ือง เลย         

จังหวัดเลย ทั ้งนี ้โครงการดังกล่าวได้

ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID -19 ) อย่างเคร่งครัด 

 



 

  
โครงการปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ 

    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการ

ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โครงการว ันต้นไม้ 

ประจำปีของชาต ิภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 

เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จังหวัดเลย 

ประจำปี พ.ศ.2564 และโครงการจัดกิจกรรมเฉลมิ

พระเกียรติ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น

เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์  

และเพิ ่มพื ้นท ี ่ส ีเข ียว  เพิ ่มความอุดมสมบูรณ์ของ

สิ่งแวดลอ้ม โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม ้ซึ่งมีคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้หมาน พนักงาน

เจ้าหน้าที ่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน เด็กและเยาวชน 

ตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ สระน้ำ

สาธารณะ/สนามกีฬา บ้านห้วงลวงไซ หมู่ที่2 และ 

วัดป่าอรัญญวาสี บ้านห้วยสีเสียด หมู ่ที่5 ตำบล    

น้ำหมาน อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 

 



 

  

ประชมุคณะกรรมการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพต าบลน ้าหมาน 

   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำหมาน ได้จัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณา

อนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ( COVID -19 ) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและ

ผ ู ้กล ับมาพักฟื ้นท ี ่บ ้าน ( Local & Home Isolation)      

ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น2 องค์การบรหิาร

ส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย 

 

 

 

https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.119495517062570/119494927062629/?__cft__%5b0%5d=AZW43vTIuhUXou0W8wAO0fSeNacNLrKDBtpHI8dbgLbVuu0id3_nj6nPQStgWW2oOvzzrUPvUbN8YHogtwHubhliYJMGg3pOqBMlmPxitzaOY23PIiizlfr10sYkdyG8V7fAh3gvFZUDDUaorW1qOF1izxpz0ZUrQoDMVhjT6NJDnA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/narmarnloei/photos/pcb.119495517062570/119494927062629/?__cft__%5b0%5d=AZW43vTIuhUXou0W8wAO0fSeNacNLrKDBtpHI8dbgLbVuu0id3_nj6nPQStgWW2oOvzzrUPvUbN8YHogtwHubhliYJMGg3pOqBMlmPxitzaOY23PIiizlfr10sYkdyG8V7fAh3gvFZUDDUaorW1qOF1izxpz0ZUrQoDMVhjT6NJDnA&__tn__=*bH-R


 

  

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.     

ชุดปฏิบัติการ 5 ทหารเสือตำบลน้ำหมาน ร่วมปรับปรุงศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำหมาน ( หลังเก่า ) เพื่อเป็นสถานที่กักกัน

ระดับอำเภอ ตำบลน้ำหมาน (Local Quarantine:LQ) /ศูนย์ 

COVID – 19 ชุมชน อำเภอเมืองเลย  โดยมีคณะผู ้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ทีม อสม. ร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้ 

ณ ศูนย์พัฒนาแด็กเล็ก (หลังเก่า) บ้านห้วยลวงไซ  หมู่ที่2  

ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมอืงเลย  จังหวัดเลย                                                                                                                                                               

   

ปรบัปรงุศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก(หลงัเกา่)                 

เพ่ือเป็นสถานท่ีกกักนัระดบัอ าเภอ ต าบลน ้าหมาน 

(Local Quarantine : LQ ) /ศนูย ์COVID-19 ชมุชน 

อ าเภอเมืองเลย 



 

  

ท าความสะอาดเตรยีมความพรอ้ม สถานท่ีกกักนัระดบัอ าเภอ           

ต าบลน ้าหมาน/ศนูย ์COVID – 19 ชมุชน อ าเภอเมืองเลย   

   เมื ่อวันที ่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.     

ชุดปฏิบัติการ 5 ทหารเสือตำบลน้ำหมาน และทีม อสม. 

ได้ทำความสะอาดเตรียมความพร้อม สถานที่กักกันระดับ

อำเภอ ตำบลน้ำหมาน/ศูนย์ COVID – 19 ชุมชน อำเภอ

เมืองเลย ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก (หลังเก่า) บ้านห้วยลวงไซ  

หมู่ที่2  ตำบลน้ำหมาน   อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อ

เป็นสถานที่รองรับผู้ที ่เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง                                                                                                                                                                  

และเวลา 15.00 น. สถานที่กักกันระดับอำเภอ ตำบล   

นำ้หมาน/ศูนย์ COVID – 19 ชุมชน อำเภอเมอืงเลย  ได้รับผู้

ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยง  จำนวน  2 ราย  

เข้าสถานท่ีกักกัน เพื่อควบคุมโรค 

 



 

  

    ต ูปั้นสขุ 

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย องค์การบบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่กีด

ขวางถนนทางขึ ้นวัดภูฝาย บ้านไร่ม่วง หมู ่ท ี ่ 1 ตำบลน้ำหมาน  

อำเภอเมอืงเลย จังหวัดเลย ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน 

ตัดต้นไม้กดีขวางถนน 

    เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล      

น้ำหมาน ได้รับมอบ สิ ่งของ น้ำดื ่ม อาหารแห้ง เพื ่อใช้ในการ

บริการแก่เจ้าหน้าท่ี และผู้กักตัว ณ สถานท่ีกักกัน ระดับอำเภอ ตำบล          

น้ำหมาน/ศูนย์ COVID -19 อำเภอเมืองเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              

( หลังเก่า ) บ้านห้วงลวงไซ หมู ่ท ี ่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอ      

เมืองเลย  จังหวัดเลย 



 

  

 

   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  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความ
สะอาด  Big Cleaning Day  เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายในหมู่บ้าน  จำนวน ๖ หมู่บ้าน  ซึ่งมีคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  พนักงานส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว 

  

  

  

  



 

ปรึกษา  นายชาติชาย  จิตรอารีย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน               

บรรณาธิการ   นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน       

ผู้รวบรวมข้อมูล  นางสาวนิยะวัลย์  ขาวสีแดง  และพนักงานทุกคน                                                

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัดโทรศัพท์ / โทรสาร  ๐๔๒ – ๘๗๐๐๔๘          

www.narmmarn.go.th                                                                                                      

ที่อยู่ ๓๙๒ หมู่ที่ ๑  บ้านไร่ม่วง  ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมอืง  จังหวัดเลย 

ประชุมสภา 

ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี3 ประจ าปี    พ.ศ.2564 

  ขอเชิญประชาชนเขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ในระหวา่งวนัท่ี 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยก าหนดการประชุม                                                                                                                                      

คร้ังที่ 1 ใน วนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2564                                                                                        

คร้ังที่ 2 ใน วันที ่13 สิงหาคม พ.ศ.2564                                                                                                         

เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน  ช้ัน 2                             

ต าบลน ้าหมาน  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  

 

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

