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ฉบบัเดือนมีนาคม 

ประชมุเพือ่วางแนวทางการบริหารจัดการวนอุทยานหรริกัษ์ 

มอบสงักะสีชว่ยเหลอืผู้ประสบเหตวุาตภยั 

       เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 
09.30 น. องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล      
น้ำหมาน ร่วมกับ อำเภอเมืองเลย จัดการ
ประชุมเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการวน
อ ุทยานหร ิร ักษ ์และการเตร ียมการจัด
กิจกรรมถ่ายภาพกลางคืน ในหัวข้อ "ล่าช้าง 
ถ่ายดาว บอกเล่าหริรักษ์" ตามโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที ่ยวให้ได้
ม าตรฐาน  เพ ิ ่ มความพ ึ งพอใจ ให ้ แ ก่
นักท่องเที่ยว โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ 
นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานการประชุม 
ณ ห ้องประช ุมน ้ำหมานธารา ช ั ้น  2 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย 

      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั องค์การบริหารส่วนตำบล  
น้ำหมาน นำโดยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
น้ำหมาน ได้มอบสังกะสีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 9 
และวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2 ราย                                   
คือนางหนูไกล่  สมบูรณ์  บ้านเลขที่ 264                          
และนางวิลัย  สุวรรณสิงห์ บ้านเลขที่ 215                          
บ้านไร่ม่วง  หมู่ที่ 1 ตำบลนำ้หมาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 



 

  

ฉบบัเดือนมีนาคม 

โครงการ  ๑ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ๑ ถนนตน้แบบ ปลอดถงัขยะ  

 

     เมื่อวันเสาร์ที ่13 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น.องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยคณะผู ้บริหาร, สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชนประจำปีพ.ศ.2564 เพื ่อให้บริการด้านต่างๆแก่
ประชาชน โดยมีกิจกรรมขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้พิการ ผู้สูงอายุ, 
ชำระภาษี, ขยะอันตรายแลกไข่ ตามโครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือ
เรา, บริการตัดผมจาก กศน.อำเภอเมืองเลย, บริการด้านการเกษตร 
จากเกษตรอำเภอเมืองเลย, บริการตรวจสุขภาพและพอกเข่าจาก รพ.
สต.ไร่ม่วง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุง
การ บ้านไร่ม่วง หมูท่ี1่ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

อบต.เคลือ่นที่พบประชาชนประจำปพี.ศ.๒๕๖๔ 

      เมื ่อวันที ่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน นำโดยนางสาวพนารัตน์ 
วงษ ์ชมภู ปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลน้ำหมาน ได้
ดำเนินการเก็บถังขยะตามถนนสายหลัก บ้านไร่ม่วง หมู่ที่6 
ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตามโครงการ " 1 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนต้นแบบ ปลอดถังขยะ " 
เพื ่อจัดการสิ่งแวดล้อม ตามถนนสายหลัก/สายรอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานให้สะอาด สวยงาม และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 



 

  
โครงการ "ปลูกผกัสวนครวั เพ่ือสรา้งความมัน่คงทางอาหาร" 

ฉบบัเดือนมีนาคม 

       เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 
09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 
นำโดย ปล ัดองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล          
น ้ำหมาน ห ัวหน ้าส ่วนราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้จัดทำโครงการ "ปลูกผักสวน
ครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ณ 
ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

      เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา14.00 น. องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านไร่ม่วง, กลุ ่มแพแม่บ้านโป่งเบี ้ยและกลุ่มแพแม่บ้าน      
น้ำหมาน ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน          
บ้านโป่งเบี้ย หมู่ที3่ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

ประชุมเพ่ือจดัท าบนัทึกขอ้ตกลง (MOU)การท่องเท่ียว 



 

  

ฉบบัเดือนมีนาคม 

โครงการควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

   เมื ่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ร่วมกับ สำนักงาน   
ปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย ได้จัดโครงการควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายชาติชาย จิตรอารีย์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เป็นประธาน
เปิดโครงการ โดยได้ดำเนินการให้ความรู้แก่อาสาปศุสัตว์
และมอบวัคซีนให้กับอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ตำบลน้ำหมาน ณ ห้องประชุมน้ำหมานธารา ชั้น2 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย และจะเริ่มฉีดให้กับสนุขและแมว ในวันที่ 
21 มีนาคม เวลา 09.00น. เป็นต้นไป  



 

  โครงการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนการฝึกอาชีพ

การท ากระเป๋าจากเสน้พลาสติกลายไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

   วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. องคก์ารบริหาร
ส่วนเมื ่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. องค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการบำรุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนการฝึกอาชีพการทำกระเป๋าจากเส้น
พลาสติกลายไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ ้น เพื ่อเพิ่ม
รายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนและยังเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนตำบลน้ำหมานมีอาชีพเสริมทั ้งย ังเป็นการลดการใช้
ถุงพลาสติกในชุมชนได้อีกด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน
ตำบลน้ำหมานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมน้ำหมาน
ธารา ชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย 

 

 

 

้ ้  าหมาน ได จดัท าโครงการบ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชนการฝึกอาชีพการท ากระเป๋าจากเส นพลาสติกลายไม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึน้ เพื่อเพิ่มรายได และแก ไข

ปัญหาความยากจนและยงัเป็นการส่งเสริมให ประชาชนต าบลน า้

หมานมีอาชีพเสริมทัง้ยงัเป็นการลดการใช ถงุพลาสติกในชมุชนได 

อีกด วย โดยมีคณะผู บริหาร สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร หัวหน า

ส่วนราชการพนกังานเจ าหน าที่ ประชาชนต าบลน า้หมานเข าร่วม

โครงการดังกล่าว ณ ห องประชุมน ้าหมานธารา ชั้น2 องค์การ

บรหิารส่วนต  ้าบลน า้หมาน อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

 

 

 

วนัที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. องคก์ารบริหารส่วน

ต  ้าบลน้  ้าหมาน ได จัดท าโครงการบ ารุงและส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพของประชาชนการฝึกอาชีพการท ากระเป๋าจากเส น

พลาสติกลายไม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึน้ เพื่อเพิ่ม

ฉบบัเดือนมีนาคม 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2943856459167354&set=pcb.2943859615833705&__cft__%5b0%5d=AZV03CImd5GhjQ5JZBRfNLsN7grneUOGNCBbGzCZ5RK1jkFQro0Lho6x1H0B8Dh25yIB9yl7L1BBB-hjpWkuAMO0bc-qc32rmK_v03ymAnDlep0iB6_FubPgErw3b-vDpnM&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2943856459167354&set=pcb.2943859615833705&__cft__%5b0%5d=AZV03CImd5GhjQ5JZBRfNLsN7grneUOGNCBbGzCZ5RK1jkFQro0Lho6x1H0B8Dh25yIB9yl7L1BBB-hjpWkuAMO0bc-qc32rmK_v03ymAnDlep0iB6_FubPgErw3b-vDpnM&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2943856459167354&set=pcb.2943859615833705&__cft__%5b0%5d=AZV03CImd5GhjQ5JZBRfNLsN7grneUOGNCBbGzCZ5RK1jkFQro0Lho6x1H0B8Dh25yIB9yl7L1BBB-hjpWkuAMO0bc-qc32rmK_v03ymAnDlep0iB6_FubPgErw3b-vDpnM&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2943856459167354&set=pcb.2943859615833705&__cft__%5b0%5d=AZV03CImd5GhjQ5JZBRfNLsN7grneUOGNCBbGzCZ5RK1jkFQro0Lho6x1H0B8Dh25yIB9yl7L1BBB-hjpWkuAMO0bc-qc32rmK_v03ymAnDlep0iB6_FubPgErw3b-vDpnM&__tn__=H-R


 

  

ฉบบัเดือนมีนาคม 

โครงการป้องกนัการจมน ้าเด็กปฐมวยั อายุ ๒ - ๔ ปี          

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน 

โครงการ อบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกนัไฟ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดทำโครงการป้องกันการจมน้ำเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2- 4 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานขึ้น เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง มี
ความรู้ในการช่วยเหลือชีวิตจากการจมน้ำตามหลักการช่วยเหลือสากล 

 

  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดโครงการ 
อบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกัน
ไฟ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่
ที ่ปฏิบัติงานและเครือข่ายชุมชนในพื ้นที ่เสี ่ยงภัย       
ม ีความร ู ้ความสามารถในการป้องกันและระงับ         
ไฟป่าเบื ้องต้น รวมทั ้งจัดทำแนวกันไฟป่า โดยมี              
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
น้ำหมาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน 
พนักงานเจ้าหน้าที่  ผู ้นำชุมชน กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที ่วนอุทยานหริรักษ์และประชาชนทั ่วไป      
เข้าร่วมโครงการดั้งกล่าว ณ วัดโป่งเบี ้ย หมู ่ที ่ 3 
ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศกาลหุ่นฟางนาออ้ 

     เมื่อวันที ่26 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำหมาน นำโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำหมาน ได้ร่วมงาน
แถลงข่าวปฎิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และ
พิธี เป ิดงาน "เทศกาลหุ ่นฟางนาอ้อ" ซึ ่งงานจัด
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 ณ 
ลานวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาอ้อ 
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียม
ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบบัเดือนมีนาคม 

มอบเงินสวสัดิการกองทุนขยะ 

         เม ื ่อว ันท ี ่  25   มีนาคม พ.ศ.2564                  
เวลา 14.00 น. กองทุนขยะตำบลน้ำหมาน ได้
มอบพวงหรีดต้นไม้ และมอบเงินสวัสดิการ
กองทุนขยะ จำนวน 3,000 บาท ตามโครงการ
ตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา ให ้ก ับครอบครัว    
นายนอง  ไชยะวรรณ สมาชิกกองทุนขยะที่
เสียชีวิต  ณ บ้านเลขที่ 50  บ้านห้วยสีเสียด     
หม ู ่ท ี ่  5 ตำบลน ้ำหมาน อำเภอเม ืองเลย    
จังหวัดเลย 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946056398947360&set=pcb.2946058065613860&__cft__%5b0%5d=AZWK8-5528YX4mTMJK61wuXNtwC3iW2kYpdDl50Smc7M7jzkR9THyteuaPy7YVfwVuR6JcqlVNQg11sYDSPfGGR59TZndXme6C0hQ__D_k8fgrzze_MUckyTchaS4YhtCFo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946056398947360&set=pcb.2946058065613860&__cft__%5b0%5d=AZWK8-5528YX4mTMJK61wuXNtwC3iW2kYpdDl50Smc7M7jzkR9THyteuaPy7YVfwVuR6JcqlVNQg11sYDSPfGGR59TZndXme6C0hQ__D_k8fgrzze_MUckyTchaS4YhtCFo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946056448947355&set=pcb.2946058065613860&__cft__%5b0%5d=AZWK8-5528YX4mTMJK61wuXNtwC3iW2kYpdDl50Smc7M7jzkR9THyteuaPy7YVfwVuR6JcqlVNQg11sYDSPfGGR59TZndXme6C0hQ__D_k8fgrzze_MUckyTchaS4YhtCFo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946056448947355&set=pcb.2946058065613860&__cft__%5b0%5d=AZWK8-5528YX4mTMJK61wuXNtwC3iW2kYpdDl50Smc7M7jzkR9THyteuaPy7YVfwVuR6JcqlVNQg11sYDSPfGGR59TZndXme6C0hQ__D_k8fgrzze_MUckyTchaS4YhtCFo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946056488947351&set=pcb.2946058065613860&__cft__%5b0%5d=AZWK8-5528YX4mTMJK61wuXNtwC3iW2kYpdDl50Smc7M7jzkR9THyteuaPy7YVfwVuR6JcqlVNQg11sYDSPfGGR59TZndXme6C0hQ__D_k8fgrzze_MUckyTchaS4YhtCFo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946056488947351&set=pcb.2946058065613860&__cft__%5b0%5d=AZWK8-5528YX4mTMJK61wuXNtwC3iW2kYpdDl50Smc7M7jzkR9THyteuaPy7YVfwVuR6JcqlVNQg11sYDSPfGGR59TZndXme6C0hQ__D_k8fgrzze_MUckyTchaS4YhtCFo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946056538947346&set=pcb.2946058065613860&__cft__%5b0%5d=AZWK8-5528YX4mTMJK61wuXNtwC3iW2kYpdDl50Smc7M7jzkR9THyteuaPy7YVfwVuR6JcqlVNQg11sYDSPfGGR59TZndXme6C0hQ__D_k8fgrzze_MUckyTchaS4YhtCFo&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2946056538947346&set=pcb.2946058065613860&__cft__%5b0%5d=AZWK8-5528YX4mTMJK61wuXNtwC3iW2kYpdDl50Smc7M7jzkR9THyteuaPy7YVfwVuR6JcqlVNQg11sYDSPfGGR59TZndXme6C0hQ__D_k8fgrzze_MUckyTchaS4YhtCFo&__tn__=*bH-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        เมื ่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน
ร่วมกับคณะจากอำเภอเมืองเลยและแพ่แม่บ้านโป่งเบี้ยน ไดร้่วมถ่ายทำรายการ 

คุณนายจ่ายตลาด ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 โดยมีท่านนงนิตย์  เนียมศิริ 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมถ่ายทำรายการ   ณ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน
ตอนบน บ้านโป่งเบ้ีย หมู่ที ่3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
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20Pana Chompoo, Mam Mam และคนอื่นๆ อีก 18 คน 

 

ฉบบัเดือนมีนาคม 

ถ่ายท ารายการ คุณนายจ่ายตลาด 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947429835476683&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947429835476683&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947429908810009&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947429908810009&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947429982143335&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947429982143335&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947430085476658&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947430085476658&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947430155476651&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947430155476651&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947430155476651&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2947430155476651&set=pcb.2947434132142920&__cft__%5b0%5d=AZVWvEU-ooQAGBV4ldaXTAjBuf2j1JGRP-FxWKfJkDQ31kZq40vKYe-uPQfCuRj4Sc7M6ttc0Mf7ZhI18AMR7jtLv_-tciuDGmwKix4CnURUgr1yUBQ1UMBF9xhXLX9c87I&__tn__=*bH-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบบัเดือนมีนาคม 

 

 

   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  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความสะอาด  Big 
Cleaning Day  เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายในหมู่บ้าน  จำนวน ๖ หมู่บ้าน  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำหมาน  พนักงานส่วนตำบล  ผู้นำชุมชน  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  

ฉบบัเดือนมีนาคม 

ประกาศรบัสมคัรเดก็เล็กศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กองค์การบรหิารสว่นตำบลนำ้หมาน 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน ไดเ้ปิดรับสมคัรเด็กเลก็เขา้เรียน  เพื่อพฒันา
ความพร้อม ปีการศึกษา 2564 ในระหวา่ง  วันที ่ 1  -  30  เมษายน  พ.ศ.2564   เวน้วนัหยดุราชการ 

คุณสมบัต ิ 
- มีสัญชาติไทย 
- เกิดก่อน วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ.2561 
- มีภูมิล าเนาในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน 

เอกสารที่ต้องน ามาสมคัร 
- ส าเนาสูติบตัร                จ านวน 1 ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบา้น       จ านวน 1 ชุด 
- รูปถ่ายเด็ก 1 น้ิว            จ านวน 2 รูป 
- รูปถ่ายผูป้กครอง           จ านวน 2 รูป 

สถานที่รับสมัคร 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าหมาน บา้นไร่ม่วง หมู่ท่ี ๑ ต าบลน ้าหมาน อ าเภอเมืองเลย 
จงัหวดัเลย 

ติดต่อสอบถาม                                                                                                                                                                      
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนต าบลน ้าหมานหมายเลข   โทรศัพท์  0-4287-0048 
คุณครูเนาวรัตน์ พนัธุตา  ( ครูส้ัน ) 043-345-3529 
คุณครูประครอง ศรีบุรินทร์  ( ครูแมว ) 083-335-9277 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0wa4at3WuZkTS84bBLxUVWiR0WXgRDB232l742vl7b3nnQV0zFKR8t_9dGyt2FKGN8iym-rNcxFt3_crWpR-qIzLX5SchiyeRUvvcljrz97BtfbwCUOBru1RSzBjcz2E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0wa4at3WuZkTS84bBLxUVWiR0WXgRDB232l742vl7b3nnQV0zFKR8t_9dGyt2FKGN8iym-rNcxFt3_crWpR-qIzLX5SchiyeRUvvcljrz97BtfbwCUOBru1RSzBjcz2E&__tn__=*NK-R


 

ฉบบัเดือนมีนาคม 

อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน 

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ อบต.เคล่ือนที่พบประชาชน  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔     
ณ วัดโพนบรรพตวราราม บา้นหว้ยลวงไซ หมู่ท่ี๒  ต าบลน ้าหมาน   อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย             

ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๐๐ น.  เป็นตน้ไป  โดยมีกจิกรรมให้บริการ ดังนี ้                                                                                                                                             

๑.  ท าบุญตกับาตร   เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วดัโพนบรรพตวราราม                                                                                                                                                                                                                     

๒. ข้ึนทะเบียนเด็กแรกเกิด  ผูพ้ิการ  ผูสู้งอาย ุ                                                                                                                                                            

๓. ช าระภาษี                                                                                                                                                                                           

๔. ขยะอนัตรายแลกไข ่ ตามโครงการต าบลปลอดขยะดว้ยมือเรา                                                                                                 

๕. บริการตดัผมจาก กศน.อ าเภอเมืองเลย                                                                                                                                       

๖. บริการดา้นการเกษตรจากเกษตรอ าเภอเมืองเลย                                                                                                                       

๗. บริการตรวจสุขภาพ และพอกเข่าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นไร่ม่วง                                                               

๘. การรับเร่ืองร้องทุกข/์บริการขอ้มูลข่าวสาร และอ่ืน ๆ                                                    


