ฉบับเดือนกันยายน

ร่วมการประกวดเกษตรดีเด่น
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. องค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้ าหมาน นาโดยนางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้ าหมาน ได้ เ ข้ า ร่ วมการประกวดเกษตรกรดี เ ด่ น ประจ าปี ๒๕๖๔
ระดับประเทศ สาขาอาชี พทาสวน โดยได้คดั เลื อก นายวิชิต พิมพ์ โคตร
เกษตรกรบ้ านห้ วยสี เสี ยด หมู่ที่๕ ตาบลน้ าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ที่ ไ ด้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ระดับ จัง หวัด และระดับ เขต ซึ่ งได้รั บ เกี ย รติ จ าก
นายโสภณ สุ วรรณรัตน์ รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเลย และนายกิตติคุณ บุตรคุณ
นายอาเภอเมืองเลย เข้าร่ วมในการประกวดดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้อาภาฟาร์ ม
บ้ านห้ วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพการทำตุงใยแมงมุม
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริ หารส่วนตาบล
น้ าหมานได้จดั ทาโครงการบารุงและส่ งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
การฝึ กอาชีพการทาตุงใยแมงมุม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็ น
การส่งเสริ มให้ประชาชนตาบลน้ าหมานมีอาชีพและรายได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้ง
เป็ นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยูส่ ืบไป ณ ห้ องประชุมนา้ หมานธารา
ชั้น ๒ องค์การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การทำขนมไทย และร่วมโครงการเชฟชุมชน
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลน้ าหมานได้จดั ทาโครงการบารุ งและส่ งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนการฝึ กอาชีพการทาขนมไทย ประจาปี งบระมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ประชาชนตาบลน้ าหมาน มีอาชีพ
เสริ มมี รายได้และสนับสนุ นผูว้ ่ างงานพนักงานลูกจ้างให้ สามารถ
สร้าง โอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเองได้
และร่ วมโครงการเชฟชุ มชน เพื่อการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ ส่ งเสริ ม
นโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism ) แบบยัง่ ยืน
ณ อ่ างเก็บน้าห้ วยน้าหมานตอนบนบ้ านโป่ งเบีย้ ตาบลน้ามาน อาเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย
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โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริ หารส่วน
ตาบลน้ าหมาน ได้จดั โครงการอบรมและฝึ กซ้ อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อม
ให้ กับ บุ ค ลากรขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ า หมานและทุก ส่ วนที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู ้ และแนวทาง
ในการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย โดยมี นายณกรณ์ ดานุรักษ์
นักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญการ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้ า หมานเป็ นวิ ท ยากรในการอบรม ซึ่ งมี คณะผู ้บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่ วนตาบล
น้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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ฉบับเดือนกันยายน

โครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์ การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน ได้จดั โครงการอบรมให้ ความรู้ แก่ บุคลาการขององค์ การบริ หาร
ส่ วนตาบลน้าหมานและประชาชนในเขตตาบลน้าหมาน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่ าวสารของราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ
สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานและประชาชน โดยได้รับเกียรติจากท่ านเฉลียว วงศ์ สาวัตร
ท้องถิ่นอาเภอเมืองเลย เป็ นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่ งมีคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ผูน้ า และประชาชนเข้าร่ วมอบรม ณ ห้ องประชุมน้าหมานธารา ชั้น๒ องค์การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ๕ ทหารเสื อ
ต าบลน้ าหมาน น าโดยนายสมเชษฐ พรหมสมบั ติ
ปลัดอาเภอผูป้ ระสานงานประจาตาบลน้ าหมาน พร้อมด้วย
นางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้ าหมาน นางสิ ริพร ญาณจินดา ผอ.รพ.สต.ไร่ ม่วง และ ทีม
อสม. ทาการตรวจ ATK ผูเ้ ดินทางเข้าพื้นที่ จานวน ๔ ราย
ณ ศูนย์ LQ โรงเรียนบ้ านส้ าน หมู่ที่ ๔ ตาบลน้าหมาน อาเภอ
เมืองเลย

ตรวจ ATK
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โครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพการเลีย้ งไส้เดือน
เมื่ อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน
ได้จดั โครงการบารุ งและส่ งเสริ มการประกอบอาชี พของประชาชน การฝึ กอาชี พการ
เลีย้ งไส้ เดือนกาจัดขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยไส้ เดือน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนตาบลน้ าหมาน มี อาชี พเสริ มและรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้ าง
โอกาสประกอบธุ รกิ จด้วยตนเองได้ โดยได้รับเกี ยรติจากนางกัญจน์ รัตน์ สมทรั พย์
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ เป็ นวิทยากรในการบรรยายอบรม ซึ่ งมี ประชาชนตาบล
น้ าหมาน เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว ณ ห้ องประชุมน้าหมานธารา ชั้น๒ องค์การบริหาร
ส่ วนตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการอบรมอบรมให้ความรู้ เรือ่ งกฎหมายแพ่ง
และพานิชย์
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริ หารส่วนตาบล
น้ าหมาน ได้จดั โครงการอบรมให้ ความรู้ เรื่ องกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
ให้ แก่ บุคลากรท้ องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากร
ท้องถิ่นได้มีความรู ้เรื่ องกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และนาความรู ้ที่ได้ไป
ประยุคต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในชี วิตประจาวัน โดยได้รับเกียรติจากคุณ
เจษฏา สิมสวัสดิ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเลย เป็ นวิทยากรบรรยาย
ซึ่ งมี ค ณะผู ้บ ริ หาร สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ หารส่ ว นต าบลน้ าหมาน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลน้ าหมาน เข้าร่ วม
โครงการดังกล่าว ณ ห้ องประชุมน้าหมานธารา ชั้น๒ องค์การบริหารส่ วน
ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
เพือ่ ป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ได้จดั โครงการพัฒนาและส่ งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
สาหรั บบุคลากรท้ องถิ่นเพื่อป้ องกันทุจริตคอรัปชั่ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีพระมหาสุ ริยา สุ นทรธมฺโม เป็ นพระวิทยากร มีคณะ
ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลน้ าหมาน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริ หารส่วนตาบลน้ าหมาน เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
ณ ห้ องประชุมน้าหมานธารา ชั้น ๒ องค์การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

โครงการ อบต. เคลือ่ นทีพ
่ บประชาชน
เมื่อวันเสาร์ ที่๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.องค์การบริ หารส่ วน
ต าบลน้ า หมาน น าโดยคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้ าหมาน นางสาวพนารั ตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ และ รพ.สต.ไร่ ม่วง ได้จดั โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน เพื่อให้บริ การด้านต่างๆแก่ประชาชน โดยมีกิจกรรมขึ้นทะเบียน
เด็กแรกเกิด ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ, ชาระภาษี, ขยะอันตรายแลกไข่ ตามโครงการตาบล
ปลอดขยะด้วยมือเรา, บริ การตัดผมจาก กศน.อาเภอเมืองเลยและบริ การตรวจ
สุ ขภาพจาก รพ.สต.ไร่ ม่วง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ วัดป่ าอรั ญญวาสี
บ้ านห้ วยสีเสียด หมู่ท๕
ี่ ตาบลน้าหมาน อาภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทั้งนี้โครงการ
ดังกล่าวได้ปฏิบตั ิตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID -19 ) อย่างเคร่ งครัด
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โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุและผูพ
้ กิ าร
เมื่ อ วั น ที่ ๑ ๑ กั น ยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองทุ น
หลัก ประกัน สุ ข ภาพองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ า หมานได้จัด
โครงการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ แ ละผู้ พิ ก ารต าบลน้ า หมาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี รพ.สต.ไร่ ม่ วง ให้การ
อบรม เพื่ อ ส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้สู ง อายุ แ ละผู ้พิ ก ารให้ มี
สุ ขภาพร่ างกายและสุ ขภาพจิตที่ดี สามารถดารงชี วิตได้ดว้ ยตัวเอง
ไม่เป็ นภาระแก่ครอบครัว และได้มอบรางวัล รองชนะเลิศ ระดับ
อาเภอเมื องเลย ให้กับผูส้ ู งอายุที่มีสุขภาพดี ณ วัดป่ าอรั ญญวาสี
บ้ านห้ วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจ เรือ่ งยาเสพติด
เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กั น ยายน 2564 เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์ก าร
บริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ได้จัดโครงการอบรมให้ ความรู้
ความเข้ า ใจแก่ เด็ ก เยาวชนและประชาชน เรื่ อ งยาเสพติ ด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่ อ ให้ ผูน้ าชุ ม ชน เด็ ก
เยาวชน ประชาชนทัว่ ไป ได้ทราบถึงโทษ และผลเสี ยของยา
เสพติดและลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด โดยได้รับ
เกียรติจาก พ.จ.ท.สุ นทร ถือศักดิ์ เป็ นวิทยากรในการบรรยาย
ซึ่ ง มี ค ณะผูบ้ ริ ห าร สมาชิ กสภาองค์การบริ ห ารส่ วนตาบล
น้ าหมาน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ผูน้ าชุ ม ชน อปพร. อสม. เด็ กและเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป เข้าร่ วมโครงการดังกล่า ว ณ ห้ องประชุ มน้าหมาน
ธารา ชั้ น๒ องค์ การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน อาเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ได้จดั โครงการพาลูกจูงหลานเข้ าวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนและเชิญชวนให้ครอบครัวพาลูกจูงหลานเข้าวัด และทากิจกรรมร่ วมกันโดยใช้วดั เป็ นตัวกลาง โดยมี
คณะผูบ้ ริ หาร พร้ อมด้วย สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน นางสาวพนารั ตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้ าหมาน พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็กเยาวชนและประชาชนตาบลน้ าหมาน เข้าร่ วมโครงการ ณ วัดโพนบรรพตวนาราม บ้ านห้ วยลวงไซ หมู่ท๒
ี่
ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการท้องถิน่ ไทยใส่ใจความสะอาด
คนในชาติมคี วามสุข
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลน้ าหมาน ได้จดั โครงการท้ องถิ่นไทยใส่ ใจความสะอาด
คนในชาติ มี ค วามสุ ข ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่ อ
รณรงค์รักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก และถนนสายรองให้
มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนเดินทางได้สะดวกปลอดภัย โดยมี
คณะผู ้บ ริ ห าร พร้ อ มด้ว ย นางสาวพนารั ต น์ วงษ์ ช มภู ปลัด
องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบลน้ าหมาน พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน อสม. และประชาชนร่ วมทาความสะอาด
ในพื้นที่ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

โครงการตำบลปลอดขยะด้วยมือเรา
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
น้ าหมานได้จดั โครงการตาบลปลอดขยะด้ วยมื อเรา ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการขยะและสร้างจิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ ดี
แก่ชุมชน โดยมีขา้ ราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบลน้ าหมาน ผู ้ใ หญ่ บ้ า น ผู ้น าชุ ม ชน อสม. และ
ประชาชนตาบลน้ าหมาน ร่ วมทาความสะอาด เก็บขยะตาม
ถนนสายหลั ก - สายรอง ให้ มี ค วามสะอาดเป็ นระเบี ย บ
เรียบร้ อยสวยงาม ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำ
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กั น ยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐น.
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ า หมานได้จัด โครงการก าจั ด
ผั ก ตบชวาและวั ช พื ช ในล าน้ า ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุ งสภาพแม่น้ าลาคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ
ในพื้นที่ตาบลน้ าหมาน ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้
ทุกฤดูกาล ควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าให้อยู่ใน
ปริ ม าณที่ เ หมาะสม ณ สะพานบ้ า นไร่ ม่ ว ง หมู่ ที่ ๑ ต าบล
น้าหมาน อาเภอเมื องเลย จังหวัดเลย โดยมี คณะผูบ้ ริ ห าร
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ปลัดองค์การ
บริ หารส่ ว นต าบลน้ าหมาน พนั ก งานเจ้า หนน้ า ที่ ก านัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน อสม. และประชาชนเข้าร่ วมโครงการ
อย่างพร้อมเพรี ยงกัน

ฉบับเดือนกันยายน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ คนชรา
คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาสและครอบครัวผูม้ รี ายได้ไร้ทพี่ งึ่
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. องค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบลน้ า หมานได้จัด โครงการส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนชรา คนพิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้ ไร้ ที่พงึ่ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริ มและ
พัฒ นาอาชี พ การท าสายคล้ อ งแมส ให้ แ ก่ ผู ้สู งอายุ ผู ้พิ ก าร
ผูด้ อ้ ยโอกาส และครอบครัวผูม้ ีรายได้ไร้ที่พ่ ึง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น ณ ห้ องประชุ มน้าหมานธารา ชั้น๒ องค์ การบริหารส่ วนตาบล
น้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ตรวจสอบพืน้ ทีป่ ระสบปัญหาน้ำท่วม
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การ
บริ หารส่วนตาบลน้ าหมาน นาโดย นางสาวพนารัตน์ วงษ์
ชมภู ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน และงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริ หารส่วนตาบล
น้ าหมาน ได้ออกตรวจสอบระดับน้ า และพื้นที่ ที่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม เพื่อช่วยเหลือประชาชน และพื้นที่ ที่ได้รับ
ความเสี ยหาย ณ อ่ างเก็บน้าห้ วยน้าหมานตอนบน บ้ าน
โป่ งเบี้ย หมู่ที่๓ และบ้ านไร่ ม่วง หมู่ที่๑ ,หมู่ที่๖ ตาบล
น้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
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ฉบับเดือนกันยายน

โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องภัยฝ่ายพลเรือน
เมื่ อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.องค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบลน้ า หมานได้จัด โครงการฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาศั ก ยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้กบั สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
โดยมี น ายชาติ ช าย จิ ต รอารี ย์ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลน้า
หมาน เป็ นประธานเปิ ดโครงการ ณ ห้ องประชุมน้าหมานธารา ชั้น๒
องค์การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการอบรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบตั งิ าน
เมื่ อ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ได้จัด โครงการ
อบรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในการ
ปฏิบัติงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้
บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตในการปฏิบตั ิงานในองค์กร โดย
ได้รับเกียรติจากสานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่ งชาติประจาจังหวัดเลย เป็ นวิทยากรในการ
บรรยาย ซึ่ งมี คณะผู ้บ ริ หาร สมาชิ ก สภาองค์ ก าร
บริ หารส่ ว นต าบลน้ าหมาน ข้ า ราชการพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล น้ าหมาน เข้าร่ วม
โครงการดังกส่ าว ณ ห้ องประชุ มน้าหมานธารา ชั้น๒
องค์ ก ารบริ หารส่ วนตาบลน้า หมาน อ าเภอเมื องเลย
จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

มอบพวงหรีดงานศพมารดาของผูช้ ว่ ยนายช่างไฟฟ้า
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายชาติชาย จิตรอารีย์ นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลน้ าหมาน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ
บริ หารส่วนตาบลน้ าหมาน ร่ วมมอบพวงหรี ดและเงินช่วยเหลืองานศพนางหนูเรียน จันทะพินิจ มารดาของนายวิเชียร จันทะพินิจ ผูช้ ่วยนายช่าง
ไฟฟ้า องค์การบริ หารส่วนตาบลน้ าหมาน ณ บ้ านหนองหวาน ตาบลนามาลา อาเภอนาแห้ ว จังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เมื่ อ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. กองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลน้ าหมาน ได้จัดประชุ มคณะกรรมการบริ หารกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพตาบลน้าหมานขึ้น เพื่อรายงานการรับเงิน - จ่ายเงินและสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ และข้อราชการอื่น ๆ
และได้มอบของที่ระลึกให้กบั นางสิริพร ญาณจินดา ผอ.รพ.สต.ไร่ ม่วง ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๔ นี้ ณ ห้ องประชุ ม
น้าหมานธารา ชั้น๒ องค์การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

ร่วมงานมุทติ าจิต

เมื่ อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวพนารั ตน์ วงษ์ ชมภู
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ร่ วมงานมุทิตาจิตเกษรียณอายุราชการ ๒๕๖๔ ของ
นางสิ ริพร ญาณจินดา ผอ.รพ.สต.ไร่ ม่วง และนางกนิษฐา กันทาเป็ ง พยาบาล
วิ ช าชี พ ช านาญการ ที่ จ ะเกษี ย ณอายุ ร าชการ ในวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๔
นี้ ณ รพ.สต.ไร่ ม่วง ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

ตรวจสอบพืน้ ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากเหตุอทุ กภัย
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวพนารัตน์ วงษ์ ชมภู ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
น้ าหมาน พร้ อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน และ
ผูใ้ หญ่บา้ น เข้าตรวจสอบพื้นที่ ที่ได้รับความเสี ยหาย จากเหตุอุทุกภัย บ้ านไร่ ม่วง หมู่ที่๖ ตาบลน้าหมาน
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ตัดต้นไม้ลม้ ขวางถนน
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่ วนตาบลน้าหมาน ได้ตดั
ต้นไม้ที่ลม้ ขวางถนน วัดป่ าซาบุ่น บ้ านไร่ ม่วง หมู่ที่๑ ตาบลน้าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ฉบับเดือนกันยายน

ทุกวันที่ ๑๕ – ๒๐ ของทุกเดือน เวลา
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำหมาน มีการรับซื้อขยะเข้ากองทุน
ตามโครงการตำบลปลอดขยะด้ ว ยมื อเรา
จำนวน ๖ หมู ่ บ ้ า น ในเขตพื ้ น ที ่ ต ำบล
น้ำหมาน ซึ่งมีการคัดแยกขยะและจำหน่าย
ขยะที ่ ข ายได้ ท ุ ก เดื อ น ณ สถานที ่ ต าม
หมู่บ้านที่กำหนดไว้

ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความ
สะอาด Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายในหมู่บ้าน จำนวน ๖ หมู่บ้าน ซึ่งมีคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว

ฉบับเดือนกันยายน

ลงทะเบียนผูส้ งู อายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้สูงอายุที่เกิดก่ อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖ หรื อผูส้ ู งอายุที่มีการย้ายภูมิลานาเข้ามาใหม่ใน
พื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน ที่มีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ให้มา
ติ ดต่อยื่นคาร้ องขึ้ นทะเบี ยน ในระหว่ างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ เดื อนมกราคม
พ.ศ.๒๕๖๕ - เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑)มีสัญชาติไทย
(๒)มีอายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป โดยเป็ นผูท้ ี่เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๖
(๓)ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการยื่นคาขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผ้มู ีสิทธิได้รับเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
สามารถยืน่ คาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ด้วยตนเอง หรื อในกรณี มีความจาเป็ นที่ไม่สามารถมา
ลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ ให้มอบอานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผอู ้ ื่นเป็ นผูย้ ื่นคาขอลงทะเบียนแทนต่อ
เจ้าหน้าที่ ในวันและเวลาราชการ

หลักฐาน
(๑.)สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรอื่นที่ออก โดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
(๒.) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓.) สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ฉบับเดือนกันยายน

ปรึ กษา/บรรณาธิการ นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าหมาน
ผูร้ วบรวมข้อมูล นางสาวนิยะวัลย์ ขาวสีแดง และพนักงานทุกคน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานปลัด โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๒๘๗๐๐๔๘
www.narmmarn.go.th
ที่อยู่ ๓๙๒ หมู่ที่๑ บ้านไร่ ม่วง ตาบลน้ าหมาน อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

