
   

 

 

 

 

  

ฉบับเดือน     
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    เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 08.30 น. องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน ้าหมาน ร่วมพิธีมอบบ้านนกัเรียน  บ้านน ้าใจ สพป.เลย เขต1   
หลังที่ 109  โครงการสร้างบ้านนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิล อดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพติร รัชกาลที่ 9  โดยมี  นายชนาส  ชัชวาลวงศ์  รองผู้ว่า    
ราชการจังหวัดเลยเปน็ประธาน มอบบ้านให ้ เด็กชายกฤษณกรณ์  นาม
วงษ์   นักรียนชั นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด – ส้าน                
ณ บ้านส้าน  หมู่ที่ 4 ต้าบลน ้าหมาน อ้าเภอเมือง จังหวัแลย 

วิสัยทัศน์ : พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม   ก้าวน าด้านอาชพีรายได ้ 

ชุมชนใฝ่เรียนรู้  มีส่วนร่วมเข้มแข็ง  สุขภาพแกร่งถ้วนหน้า 

 

 

   เมื่อวันที ่22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น 
องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหมานได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี  ของบ้านไร่ม่วง  
หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 6 โดยมีนายกิตตคิณุ  บุตรคณุ นายอ้าเภอ
เมืองเลยเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว                    
ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         
บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1  ต้าบลน า้หมาน อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย 
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       สภาองค์การบริการส่วนต้าบลน ้าหมาน ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2563                  
เวลา 09.00 น  เพื่อรายงาน ร่ายรับ – รายจ่าย รายไตรมาสที่ 2 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) และข้อระเบยีบอื่นๆ โดยมีนายยศวัฒน์  พัชระศักดิส์กลุ ปลัดอวุโสอ้าเภอเมืองเลย เข้ารว่มประชุม ณ 
ห้องประชมุน ้าหมานธารา ชั น 2 องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน  อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

    เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 
08.30 น. องค์การบริหารส่วนตา้บลน ้าหมานได้
จัดโครงการรณรงค์ประชาสมัพันธ์เพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจา้ปี พ.ศ.2563 
เนื่องจาก วันท่ี 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวัน
ต่อต้านยาเสพตดิโลก และสถานการณ์แพร่ระบาด
ของยาเสพติด ทั งผู้เสพ ผู้จา้หน่าย และผูผ้ลติใน
ปัจจุบัน ไดเ้พิ่มทวีความรุนแรงขึ น องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลน ้าหมานจึงได้จดัโครงการนี ขึ นเพื่อลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยมีคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต้าบล
น ้าหมาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน อสม. และประชาชน
ต้าบลน ้าหมานเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง
กัน ณ บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที ่5 ต้าบลน ้าหมาน 
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

 



 

 

 

   

 

  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารส่วนต้าบลน ้าหมาน ได้จดั  พิธีเปิด
การปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็ก  เพื่อให้ทราบแนวทางการด้าเนินงานและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง โดยมี            
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบล   
น ้าหมาน และผู้ปกครองเด็กเล็ก เข้าร่วมพิธีเปดิการปฐมนเิทศในครั งนี  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบล  
น ้าหมาน  อ้าเภอเมือง  จังหวัดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทุกวนัที่ ๑๕ – ๒๐ ของทุกเดือน  เวลา ๐๙.๐๐ น.      เป็นตน้ไป มีการรบัซือ้ขยะเขา้กองทนุตามโครงการต าบลปลอดขยะดว้ยมือเรา  

จ านวน ๖ หมู่บ้าน  ในเขตพืน้ท่ีต าบลน า้หมาน ซึง่มีการขดัแยกขยะและจ าหนา่ยขยะที่ขายไดท้กุเดือน ณ สถานทีต่ามหมู่บ้านทีก่ าหนดไว ้
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พิธีเปดิการปฐมนิเทศผูป้กครองเด็กเล็ก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรึกษา  นายชาติชาย  จิตรอารีย์  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน               
บรรณาธิการ   นางสาวพนารัตน์  วงษ์ชมภู    ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน       

ผู้รวบรวมข้อมูล  นางสาวนิยะวัลย์  ขาวสีแดง  และพนักงานทุกคน                                                
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีส้านักงานปลัดโทรศัพท์ / โทรสาร  ๐๔๒ – ๘๗๐๐๔๘          

www.narmmarn.go.th                                                                                                      
ท่ีอยู่ ๓๙๒ หมู่ท่ี ๑  บ้านไร่ม่วง  ต้าบลน ้าหมาน  อ้าเภอเมือง  จังหวัดเลย 

   ทุกวันพุธของสัปดาห์  เวลา ๐๗.๐๐ น. องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน ไดจ้ัด กิจกรรมรณค์
ประชาสัมพันธ์ท้าความสะอาด Big Cleaning Day  
เก็บขยะบริเวณถนนสายหลักและถนนสายรองภายใน
หมู่บ้าน  จ้านวน ๖ หมู่บ้าน  ซึง่มีคณะผู้บริหาร  
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตา้บลน ้าหมาน  พนักงาน
ส่วนตา้บล  ผู้นา้ชุมชน  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
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     โครงการบ้ารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชน     
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การ
บริหารส่วนต้าบลน ้าหมาน ได้จัดโครงการ
บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน การฝึกอาชีพการท้าอาหาร ท้าซูชิ 
สลัดโรล และน ้าสลัด ตั งแต่เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนท่ีสนใจ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ณ ห้องประชุม       
น ้าหมานธารา  ชั น 2 องค์การบริหาร     
ส่วนต้าบลน ้าหมาน  อ้าเภอเมืองเลย  
จังหวัดเลย ในวันและเวลาดังกล่าว 

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

