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จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

ท ำบุญตลำดผลไมบ้ำ้นไร่ม่วง

เม่ือวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลน ้ าหมาน ได้เขา้ร่วมกิจกรรมท าบุญตกับาตรตลาด
ผลไมบ้า้นไร่ม่วง โดยมี นายกติติคุณ  บุตรคุณ นายอ าเภอ
เมืองเลย เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง    
หมู่ที๑่ ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมืองเลย  จังหวดัเลย



จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

เม่ือวันที่  ๓ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๔   องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน  ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบา้นไร่ม่วง  ไดอ้อกตรวจเยีย่มศูนย์ปฏบัิติการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่  พ.ศ.๒๕๖๔   และมอบขนม  เคร่ืองด่ืม    เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี ณ  จุดตรวจ/จุด
บริการประชาชน  หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน   และจุดตรวจของชุมชน หมู่ที่ ๑  – หมู่ที่ ๖  
ต าบลน า้หมาน อ าเภอเมืองเลย   จังหวดัเลย

โครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔



จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

ประชุมประจ ำเดือนคณะผูบ้ริหำรและสมำชิกสภำฯ

เม่ือวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน ได้
จดัประชุมประจ าเดือนมกราคมของคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
น ้ าหมานข้ึน เพื่อปรึกษาขอ้ราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมน ้ าหมานธารา ชั้น๒ องค์การ
บริหารส่วนต าบลน ้าหมาน อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย



จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

เม่ือวันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนต าบล  
น ้าหมาน  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน    
ไร่ม่วง และโรงพยาบาลเลยไดอ้อกตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า
มาตรการเฝ้าระวงั  ป้องกนั  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (COVID19) ให้กบัร้านอาหาร 
ภิรมพร ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง  กลุ่มแพอ่างเก็บน ้าห้วย    
น ้าหมานตอนบนบ้านโป่งเบี้ย  และวนอุทยานหริรักษ์ เพื่อ
เป็นการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา   2019

มำตรกำรป้องกนั ควบคุม

กำรแพร่ระบำดโรคโควิด 19



จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

มำตรกำรป้องกนั ควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคโควิด 19

เม่ือวันที่  ๘ มกราคม พ .ศ .๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น .            
นายกิตติ คุณ บุตรคุณ นายอ า เภอเมืองเลย พร้อมด้วย
ปลัดอ าเภอเมืองเลย ,นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน, นางสิริพร ญาณจินดา 
ผอ.รพ.สต.ไร่ม่วง, ก านนัผูใ้หญ่บา้น, อสม.ต าบลน ้ าหมาน 
และสายตรวจก่อไร่ใหญ่ ได้ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม กลุ่ม
เส่ียงจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กกั
ตัวครบ ๑๔ วันและมอบถุงยังชีพ ณ บา้นไร่ม่วง หมู่ท่ี ๑ 
บ้านโป่งเบ้ีย  หมู่ท่ี ๓ ต าบลน ้ าหมาน  อ าเภอเมืองเลย  
จงัหวดัเลย



จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

ท ำบุญตกับำตรประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

เม่ือวันที่  ๑๑ มกราคม พ .ศ .๒๕๖๔ 
เวลา ๐๗๐๐น. องค์การบริหารส่วนต าบล        
น ้าหมานได้จัดกิจกรรมงานท าบุญตัก
บาตรประเพณีวันขึน้ปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ข้ึนโดยมีพระสงฆ ์๑๑ รูป สวดเจริญพระ
พุทธมนต์ มีคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน
พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง ลูกจา้ง 
และประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน 
อ า เภอเมืองเลย จังหวัดเลย  โดยได้
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)



จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

แกไ้ขปัญหำควำมเดือดรอ้น

เ ม่ือวันที่   ๑๔ มกราคม  พ .ศ .๒๕๖๔   
นายชาติชาย  จิตรอารีย์   นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลน ้ามาน ไดด้ าเนินการลา้ง
ฉีดท าความสะอาดพื้นถนน บริเวณ ทางแยก
วัดป่าอัมพวัน  บ้านไร่ม่วง  หมู่ที่ ๑  ต าบล     
น ้าหมาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย เน่ืองจาก
ประช าชนได้ รั บความ เ ดือด ร้อนจาก          
น ้ ายางพาราไหลลงพื้นถนนท าให้พื้นถนน
ล่ืน  ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้ าหมาน
จึงได้ด าเนินการฉีดล้าง  เพื่อให้ผู ้ ท่ีขับข่ี
ยานพาหนะในเส้นทางดังกล่าวปลอดภัย
และลดอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได้



จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

ทุกวนัที่ ๑๕ – ๒๐ ของทุกเดือน  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน มีการรับซ้ือขยะเขา้กองทุน
ตามโครงการต าบลปลอดขยะดว้ยมือเรา  จ านวน ๖ หมู่บ้าน ในเขตพื้นท่ีต  าบลน ้ าหมาน  ซ่ึงมีการคดัแยกขยะและจ าหน่ายขยะท่ี
ขายไดทุ้กเดือน  ณ สถานที่ตามหมู่บ้านที่ก าหนดไว้

ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ท าความสะอาด              
Big Cleaning Day เก็บขยะบรเิวณถนนสายหลกัและถนนสายรองภายในหมู่บา้น  จ ำนวน ๖ หมู่บ้ำน ซึ่งมีคณะผูบ้ริหาร สมาชิกองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลน า้หมาน  พนกังานสว่นต าบล  ผูน้  าชมุชน  เดก็  เยาวชน  และประชาชนเขา้รว่มกิจกรรมดงักลา่ว



จดหมายข่าวเดอืนมกราคม 

ขา่วประชาสมัพนัธ์

ในวนัที ่๑๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ อ าเภอเมืองเลยร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลน า้หมาน และ
วนอุทยานหริรักษ์ ไดจ้ดักจิกรรมจดทะเบียนสมรสทอ้งท่ีห่างไกล ตามโครงการส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีไทเลย "รักนีนิ้จนิรันดร์ ณ วนอุทยานหริรักษ์" ทีบ้่านโป่งเบีย้ หมู่ที๓่ ต าบลน า้หมาน อ าเภอ
เมืองเลย จังหวดัเลย เพื่อส่งเสริมวฒันธรรมและสืบทอดประเพณีไทเลย ส่งเสริมการท่องเท่ียวและสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่ชุมชน จึงขอเชิญชวนคู่รักท่ีจะจดทะเบียนสมรสสมคัรไดท่ี้วา่การอ าเภอเมืองเลย กลุ่มงาน
ทะเบียนและบตัร โทร.๐ ๔๒๘๑ ๓๑๐๗ , ๐๘ ๘๕๑๙ ๐๙๕๘ ตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป

จดทะเบียนสมรส

ประชุมสภำ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำหมำน

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมานได้ก  าหนด
เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี     
พ .ศ .๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่  ๑  - ๑๕ กุมภาพันธ์      
พ.ศ.๒๕๖๔  และก าหนดประชุม  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔  ใน
วนัที ่๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมน า้หมานธารา ช้ัน ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล        
น ้าหมาน  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย จึงขอเชิญ
ประชาชนเขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภาดงักล่าวต่อไป


