
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
จดหมายข่าว 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ร ำบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรรำชสุริยวงษ์  

(เจ้ำค ำผง) ประจ ำปี 2563 

 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2563  นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย พร้อมด้วยพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ร่วมพิธีบวงสรวง สักการะ สดุดี
วีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าค าผง) พิธีวางขันหมากเบ็ง และการแสดงร าถวาย
มือ ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อ
แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และเผยแพร่เกียรติคุณของพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ 
(เจ้าค าผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี เมื่อกว่า 240 ปีที่ผ่านมา   

1 Facebook  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อบต.ไร่น้อย    www.rainoy.go.th   ติดต่อ 045-422591 
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จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 น าโดย นางสาว 
วรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่น้อย พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่น้อย เข้าร่วมกิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตาม
โครงการ “ไร่น้อยสะอาด บ้านน่าอยู่ ถนนน่ามอง” ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 Rs ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่น้อย ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้มีการจัด
กิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณส านักงาน ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่น้อย และถนนสายหลัก สายรอง ถนนอุบล-ตระการ 

ไรน่้อยสะอาด บา้นนา่อยู ่ถนนนา่มอง ประจ าปงีบประมาณ 2564 

www.rainoy.go.th  Facebook  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อบต.ไร่น้อย ติดต่อ 045-422591 

 เมื่อวันที ่ 5 ธันวาคม 2563 นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย พนกังานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างองค์การบริหารสว่นต าบลไรน่้อย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ โดยร่วมพิธีท าบุญตักบาตร วางพานพุ่มและ
พิธีถวายบังคม ตลอดจนร่วมพิธีฟ้อนร าลึก และพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคณุ 
ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมอืง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
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วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 



จดหมายข่าว
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 

อบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง อบจ.2563 

 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย จัดอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้ง อบจ.2563 เขต 5 ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563  ณ หอประชุม 

อบต.ไร่น้อย   อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยมีนางสาววรชัญา อุดมมา 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 

พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม รองปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลไรน่้อย และ

คณะท างานที่เก่ียวข้อง รว่มเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว และมีผู้เข้ารับการอบรม

จากการแต่งตั้งตามค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีใ่นการเป็นคณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้ง อบจ. 2563 จ านวน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลไร่น้อย 34 หน่วย ต าบล

หัวเรือ 1 หน่วย ต าบลกระโสบ 12 หน่วย และต าบลกุดลาด 15 หน่วย 

   

ทั้งนี้ การอบรมประกอบด้วยกัน 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า รับฟังการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการท าหน้าที่กปน. สว่นช่วงบ่าย ผู้เข้าอบรมประจ าฐาน

เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ  จ านวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 การจัดหน่วยเลือกตั้ง และการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ฐานที่ 2 การนับคะแนนการ

เลือกตั้ง และฐานที่ 3 การลงแบบบันทึกการรายงานผลการเลือกตั้ง  

www.rainoy.go.th Facebook  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อบต.ไร่น้อย  ติดต่อ 045-422591 
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จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 
www.rainoy.go.th  Facebook  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย อบต.ไร่น้อย ติดต่อ 045-422591 

ประชุมสภาสมัยสามัญ วันที่ 12 พ.ย. 2563  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไรน่้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธาน ี

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ วันที่ 22 ธ.ค. 2563  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไรน่้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 
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จัดท ำโดย งำนประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่น้อย อ.เมืองอุบลรำชธำนี จ.อุบลรำชธำนี 

ประชมุขอใช้ขอถอนพืน้ทีส่าธารณะ บา้นต าแย หมูท่ี่ 1 ต าบลไรน่อ้ย อ.เมอืงอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธานี 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางสาววรัชญา อุดมมา 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไร่น้อย พร้อมด้วยนางศินีนาถ โสดา ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม และนายรณิศ สกุลชินกลาง ผู้อ านวยการกองศึกษา 
ตลอดจนพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย จัดการประชุมขอ
ใช้ขอถอนพื้นที่สาธารณะ บ้านต าแย หมู่ที่ 1 ต าบลไร่น้อย อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาวัดบ้านต าแย เพื่อใช้
เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิตและส่งเสรมิอาชพีผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
ต าบลไร่น้อย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้
ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้าน
ต าแย และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต าแย ตลอดจน
ประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านต าแย ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น 




