จดหมายข่าวเดือนมกราคม

ทำบุญตลำดผลไม้บำ้ นไร่ม่วง
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลน้ าหมาน ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมทาบุ ญตัก บาตรตลาด
ผลไม้บา้ นไร่ ม่วง โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอาเภอ
เมื อ งเลย เป็ นประธานในพิ ธี ณ ตลาดผลไม้ บ้ า นไร่ ม่ ว ง
หมู่ท๑ี่ ตาบลนา้ หมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

จดหมายข่าวเดือนมกราคม
โครงกำรป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่ อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ร่ วมกับโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลบ้านไร่ ม่วง ได้ออกตรวจเยีย่ มศู นย์ ปฏิบัติการป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ วงเทศกาล
ปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ และมอบขนม เครื่ องดื่ ม เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ ณ จุดตรวจ/จุด
บริ การประชาชน หน้ าองค์ การบริ หารส่ วนตาบลน้าหมาน และจุดตรวจของชุ มชน หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖
ตาบลนา้ หมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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ประชุมประจำเดือนคณะผูบ้ ริหำรและสมำชิ กสภำฯ
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ได้
จัดประชุมประจาเดือนมกราคมของคณะผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้ าหมานขึ้ น เพื่อ ปรึ กษาข้อ ราชการต่ างๆ ณ ห้องประชุ มน้ าหมานธารา ชั้น๒ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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เมื่ อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์ การบริ หารส่ วนตาบล
น้า หมาน ร่ วมกับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพต าบลบ้ า น
ไร่ ม่วง และโรงพยาบาลเลยได้ออกตรวจเยี่ยมให้ คาแนะนา
มาตรการเฝ้าระวัง ป้ องกัน ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID19) ให้กบั ร้ านอาหาร
ภิ ร มพร ตลาดผลไม้ บ้ า นไร่ ม่ ว ง กลุ่ ม แพอ่ า งเก็บ น้ า ห้ ว ย
น้าหมานตอนบนบ้ านโป่ งเบี้ย และวนอุทยานหริ รักษ์ เพื่อ
เป็ นการป้ องกันและควบคุ มการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019

มำตรกำรป้ องกัน ควบคุม
กำรแพร่ระบำดโรคโควิด 19

จดหมายข่าวเดือนมกราคม
มำตรกำรป้ องกัน ควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคโควิด 19
เมื่ อ วั น ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายกิ ต ติ คุ ณ บุ ต รคุ ณ นายอ าเภอเมื อ งเลย พร้ อ มด้ ว ย
ปลัด อ าเภอเมื อ งเลย,นางสาวพนารั ต น์ วงษ์ ช มภู ปลัด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน, นางสิ ริพร ญาณจินดา
ผอ.รพ.สต.ไร่ ม่วง, กานันผูใ้ หญ่บา้ น, อสม.ตาบลน้ าหมาน
และสายตรวจก่อไร่ ใหญ่ ได้ ออกตรวจเยี่ย ม ติดตาม กลุ่ม
เสี่ ยงจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่กกั
ตัว ครบ ๑๔ วัน และมอบถุ ง ยัง ชี พ ณ บ้า นไร่ ม่ ว ง หมู่ ที่ ๑
บ้า นโป่ งเบี้ ย หมู่ ที่ ๓ ต าบลน้ าหมาน อ าเภอเมื อ งเลย
จังหวัดเลย
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ทำบุญตักบำตรประเพณี วนั ขึ้นปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๐๗๐๐น. องค์ การบริหารส่ วนตาบล
น้ า หมานได้ จั ด กิจ กรรมงานท าบุ ญ ตั ก
บาตรประเพณีวันขึน้ ปี ใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
ขึ้นโดยมีพระสงฆ์ ๑๑ รู ป สวดเจริ ญพระ
พุทธมนต์ มี คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ ก สภา
องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลน้ าหมาน
พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง
และประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรมดังกล่า ว
ณ องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบลน้า หมาน
อ าเภอเมื อ งเลย จั ง หวั ด เลย โดยได้
ปฏิ บัติ ต ามมาตรการเฝ้ า ระวัง ป้ อ งกัน
และควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
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แก้ไขปั ญหำควำมเดือดร้อน
เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
นายชาติ ช าย จิ ต รอารี ย์ นายกองค์ ก าร
บริ หารส่ วนตาบลน้ามาน ได้ดาเนิ นการล้าง
ฉี ดทาความสะอาดพื้นถนน บริเวณทางแยก
วั ด ป่ าอัม พวั น บ้ า นไร่ ม่ ว ง หมู่ ที่ ๑ ต าบล
น้าหมาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย เนื่ องจาก
ประช าช นไ ด้ รั บค วา มเดื อดร้ อนจา ก
น้ ายางพาราไหลลงพื้นถนนทาให้พ้ืนถนน
ลื่น ทางองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน
จึ ง ได้ด าเนิ น การฉี ด ล้า ง เพื่ อ ให้ ผู ้ ที่ ข ับ ขี่
ยานพาหนะในเส้ น ทางดัง กล่ า วปลอดภัย
และลดอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

จดหมายข่าวเดือนมกราคม

ทุกวันที่ ๑๕ – ๒๐ ของทุกเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน มีการรับซื้ อขยะเข้ากองทุน
ตามโครงการตาบลปลอดขยะด้วยมือเรา จานวน ๖ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตาบลน้ าหมาน ซึ่ งมีการคัดแยกขยะและจาหน่ ายขยะที่
ขายได้ทุกเดือน ณ สถานที่ตามหมู่บ้านที่กาหนดไว้

ทุ ก วัน พุ ธ ของสั ป ดาห์ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลน้ า หมาน ได้จ ัด กิจ กรรมรณรงค์ ป ระชาสั ม พัน ธ์ ท าความสะอาด
Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายในหมู่บา้ น จำนวน ๖ หมู่บ้ำน ซึ่งมีคณะผูบ้ ริหาร สมาชิ กองค์การ
บริหารส่วนตาบลนา้ หมาน พนักงานส่วนตาบล ผูน้ าชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำหมำน

สภาองค์ การบริ หารส่ วนตาบลน้าหมานได้กาหนด
เปิ ดการประชุ ม สภาสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจ าปี
พ.ศ.๒๕๖๔ ในระหว่ า งวั น ที่ ๑ - ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.๒๕๖๔ และกาหนดประชุ ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ใน
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ อง
ประชุมนา้ หมานธารา ชั้น ๒ องค์ การบริหารส่ วนตาบล
น้ า หมาน อ าเภอเมื อ งเลย จั ง หวั ด เลย จึ ง ขอเชิ ญ
ประชาชนเข้าร่ วมรับฟังการประชุมสภาดังกล่าวต่อไป

จดทะเบียนสมรส

ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ อาเภอเมืองเลยร่ วมกับองค์ การบริหารส่ วนตาบลนา้ หมาน และ
วนอุทยานหริรักษ์ ได้จดั กิจกรรมจดทะเบียนสมรสท้องที่ห่างไกล ตามโครงการส่ งเสริ มวัฒนธรรม
ประเพณี ไทเลย "รักนีน้ ิจนิรันดร์ ณ วนอุทยานหริรักษ์ " ทีบ่ ้ านโป่ งเบีย้ หมู่ท๓ี่ ตาบลนา้ หมาน อาเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย เพื่อส่ งเสริ มวัฒนธรรมและสื บทอดประเพณี ไทเลย ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน จึงขอเชิญชวนคู่รักที่จะจดทะเบียนสมรสสมัครได้ที่วา่ การอาเภอเมืองเลย กลุ่มงาน
ทะเบียนและบัตร โทร.๐ ๔๒๘๑ ๓๑๐๗ , ๐๘ ๘๕๑๙ ๐๙๕๘ ตั้งแต่วนั นี้เป็ นต้นไป

