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 ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนต ำบลไร่น้อย ได้รับควำมอนเุครำะห์
สถำนที่จำก ส.ส.วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
เขต 1 จังหวดัอุบลรำชธำนี ต้ังอยูบ่้ำนเลขที ่ 124 หมู่ 4 ต ำบลไร่
น้อย อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำน ีจังหวัดอุบลรำชธำนี  

 โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 อำคำร ได้แก่ 1.ผู้ป่วยโควิดแสดง
อำกำรไม่มำก/ไม่มีอำกำร 2.เฝ้ำระวังกักตัว 14 วัน และ 3.พักคอย
รอกลับบ้ำน เพื่อติดตำมกำรเฝ้ำระวังอำกำรของผู้ป่วยให้เป็นไป
ตำมมำตรกำรแนวทำงกำรรักษำ โดยจะมอีัตรำก ำลังเจำ้หน้ำที่
ประจ ำศูนย์ดูแลควำมปลอดภยั และอ ำนวยควำมสะดวกตลอด 24 
ช่ัวโมง  



อาคาร 3 พักคอยรอกลับบ้าน 
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1.ผู้ปว่ยผ่านเข้าจุดคัดกรอง ท าการลงทะเบยีน เพื่อประเมิน
อาการ 

2..ผู้ปว่ยตอ้งปฏิบตัิตนตามค าแนะน า และขอ้ปฏิบัตขิองศูนย์ฯ  
3.ผู้ปว่ยวัดสัญญาณชีพในแต่ละวัน โดยส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าทีผ่่าน
อุปกรณ์สื่อสาร หรือถา้ผูป้่วยมีอาการเปล่ียนแปลง ให้แจ้งทีม

แพทยท์ี่ปรึกษาทันท ี
• อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38.5 องศาเซลเซียส 

• ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 96% 
• ถ้ามีอาการผิดปกติใด ๆ ให้รีบแจ้งทีมแพทยท์ันท ี

4.ผู้ปว่ยต้องน าของใช้ส่วนตวัมาเองจากบ้าน เช่น ผา้ห่ม ผ้าเช็ดตัว 
ยาประจ าตวั สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และอืน่ ๆ 

อาคาร 1  
ผู้ป่วยโควิดแสดงอาการไม่มาก/ไม่มีอาการ 

อาคาร 2  
เฝ้าระวังกักตัว 14 วัน 

มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่เฝ้าระวงัความเส่ียงจากการตดิเชื้อไวรสั COVID-19 

 วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 องค์การบรหิารส่วนต าบลไร่น้อย น าโดยนางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.ดงแสนสขุ และคณะ อสม. ตลอดจนผู้น าชมุชน ใน
การลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจใหแ้ก่ผู้ท่ีเฝ้าระวังความเสีย่งจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีกักตัวอยู่ที่
บ้าน จ านวน 16 ครัวเรือน ได้แก่ หมู่ 11, หมู ่15 และหมู ่18 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  
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อบต.ไรน่อ้ย...ชว่ยเหลอืผูป้ระสบปญัหาทางสงัคม  

 เมื่อวันศุกร์ ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ร่วมกับ ศูนย์
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง จังหวัดอุบลราชธานี น าโดย นางสาววรชัญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  และเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการสังคม ตลอดจนผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมลง
พื้นท่ี หมู่ที ๑๑ บ้านพุทธนิคม ต. ไรน่้อย ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ านวน ๓ ราย คือ ๑. นางค าด ี 
ชูกร อาย ุ๗๐ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ ๒. นายอุดมศักดิ์ ศรีประเสริฐ อายุ ๘๕ ป ี
เป้นผู้พิการ ๓. นางศศิธร ทองศร ีอายุ ๕๙ ป ีเป็นผู้ป่วยติดเตียง  

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการระดับปฐมวัย  ปีงบประมาณ พ .ศ . 2564 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ 
ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ระหว่างวันที ่
๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่น้อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายรณิศ สกุลชินกลาง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ และคณะ ในการนี้ โครงการดังกล่าว
จัดข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ในการกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ๑.กิจกรรม
ปั้นดินน้ ามัน ๒.กิจกรรมระบายสี ๓.กิจกรรมต่อบล็อก ๔.กิจกรรมล้างมือ ๗ ข้ันตอน    

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 

 



  งานประชาสัมพันธ์  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย Website www.rainoi.go.th 045-422591   หน้า 4
         

อบต.ไรน่อ้ยเขา้รบัการตรวจประเมนิ LPA 2564  

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต้าบลไร่น้อย น้าเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเช้ือโรค เพื่อป้องกัน
ไวรัส Covid-19 ณ บริเวณบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ต้าบลไร่น้อย ที่มีความเส่ียงติดเช้ือไวรัส Covid-19  

 เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนต้าบลไร่น้อย ได้รับมอบหมายจากนางสาววรัชญา อุดม
มา ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลไร่น้อย ให้หัวหน้าส่วนราชการ และ
พนักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลไร่น้อย ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปี 2564  ณ ศูนย์แสดงและจ้าหน่ายสินค้า Otop Center อบจ.อุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.
เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  

อบต.ไร่น้อย ฉีดพ่นน้้ำยำฆ่ำเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 

วัดสระประสานสุข (วดับ้านนาเมือง) 

วัดสระประสานสขุ หรือวัดบ้านนาเมอืง ตั้งอยู่ท่ีบ้านนาเมอืง ด้านทิศเหนือของสนามบิน เป็นวัดท่ีมีพระ
อุโบสถ แปลกตา สร้างเป็นรูปเรอืสุพรรณหงส์ประดับตกแต่ง
ด้วยเซรามิค โดยมอีาจารย์บุญมเีป็นเจ้าอาวาส (ปัจจุบันท่าน
มรณภาพแล้ว) เป็นทีเ่คารพนับถอืของ ชาว อุบลราชธานแีละ
จังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยงัมีส่ิงท่ีนา่สนใจได้แก่หอระฆัง

ประดับเซรามคิ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บุญมี และวิหารกลางน้้าเรือ
ธรรม นาคราช หรอืท่ีเรียกกันสั้นๆ ว่าวิหารกลางน้า้ท่ีสร้างไว้

กลางน้้าบนพญานาคราชรูปรา่งคล้ายเรือ ส่วนหัวเป็นพญานาค
ราช 5 เศียร ทางเดินเข้าวิหาร กลางน้า้เป็นทางเดินด้านหาง

นาคราช  ด้านหลังของ วิหารกลางน้้าเรือธรรมนาคราช  ส่วน
หางของนาคราชมีทางเดินขึ้นลงแยกจากกัน สามารถเดินเข้า ไป
ชมภายในวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายใน เป็นที่นิยม
ของผู้ท่ีเข้ามาเยี่ยมชมวัดท่ีจะได้ถ่ายรูปกับวิหารกลางน้้าแห่งนี ้ 

สถานท่ีท่องเท่ียวในต าบลไร่น้อย 


