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องค์การบริหารสว่นต าบลไรน่้อย 
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องค์การบริหารสว่นต าบลไรน่้อย ม.5 ต.ไร่น้อย                       

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ ์



ภาพบรรยากาศในโครงการอบรมเจ้าพนักงาน

ผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง และอบรม   

อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองอุณหภูมิ           

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
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วันที่ 15—21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
ณ หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 

 เม่ือวนัที ่15—21 พฤศจกิายน 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. องคก์ารบริหารสว่นต าบลไรน่อ้ย จดัโครงการอบรมเจา้พนกังานผูด้ าเนินการเลือกตัง้ประจ า

หน่วยเลือกตัง้ และอบรมอาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น (อสม.) ในการปฏิบตัิหนา้ทีเ่ป็นผูช้ว่ยเหลือคดักรองอุณหภูมิหนา้ทีเ่ลือกตัง้ โดยมี นายนิคม บุง้ทอง ประธาน

กรรมการการเลือกตัง้ประจ าอบต.ไรน่อ้ย นายขวญัชยั ศุภสุข กรรมการการเลือกตัง้ฯ รอ้ยต ารวจโทเนรมิต ค าแพงหีน กรรมการการเลือกตัง้ฯ และนางสาววรชัญา 

อุดมมา ผูอ้  านวยการการเลอืกตัง้ประจ าอบต.ไรน่อ้ย ในการก ากบัดูแล และตรวจสอบการด าเนินการเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนระเบียบ กฎหมายทีถูู่กตอ้ง   

 โดยกิจกรรมในภาคเชา้ เป็นการรบัฟังการบรรยาย เพ่ือซกัซอ้ม และท าความเขา้ใจในการปฏิบติัหนา้ที ่ กปน. และกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการจ าลอง

สถูานการณว์นัเลอืกตัง้ ซึง่มีดว้ยกนัท ัง้หมด 3 ฐาน ไดแ้ก่ ฐานตรวจรบัวสัดุอุปกรณท์ีใ่ชใ้นวนัเลือกตัง้และการจดัสถูานที ่ ฐานการนบัคะแนนการเลอืกตัง้ และฐาน

ฝึกปฏิบตัิในการกรอกแบบพิมพต์า่งๆ ณ หอประชุมองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย 
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ภาพบรรยากาศในโครงการอบรมเจ้าพนักงาน

ผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง และอบรม   

อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองอุณหภูมิ                

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
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กิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) ในการเลือกตั้ง

ส.อบต.และนายก อบต.ไร่น้อย 
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รณรงค์เชิญชวนพี่นอ้งชาวต าบลไร่น้อยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ส.อบต.และนายก อบต.ไร่น้อย 

 

     เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม รณรงค์โค้งสุดท้าย

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" ในวันอาทิตย์ที่ 28 

พฤศจิกายน 2564 โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุบลราชธานี และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 

ตลอดจนองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ ในเขตอ าเมืองอุบลราชธานีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด 

 ในการน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย น าโดยนางสาววรัชญา อุดมมา ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าอบต.ไร่น้อย นายนิคม บุ้งทอง ประธาน

กรรมการการเลือกตั้งประจ าอบต.ไร่น้อย นายขวัญชัย ศุภสุข กรรมการการเลือกตั้งฯ และร้อยต ารวจโทเนรมิต ค าแพงหีน กรรมการการเลือกตั้งฯ พร้อม

คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดอบต.ไร่น้อย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการจัดรถประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที่พร้อมเปิดสปอร์ตรณรงค์เชิญชวน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งท่ีตนมีชื่อ ตลอดทั้ง 19 หมู่บ้านในต าบล

ไร่น้อย 



ภาพบรรยากาศวันรับ-ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการ

เลือกตั้ง ส.อบต.และนายกอบต.ไรน่้อย 
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     เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้ง ให้กับเจ้า

พนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 41 หน่วย ในเขตพื้นที่ต าบลไรน้อย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน

ต าบลไร่น้อย 

  



ภาพบรรยากาศวันเลือกตั้งส.อบต.และ

นายก อบต.ไร่น้อย 

 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย น าโดยนางสาววรัชญา อุดมมา ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าอบต.ไร่น้อย นายนคิม บุ้งทอง ประธาน

กรรมการการเลอืกตั้งประจ าอบต.ไร่น้อย นายขวัญชัย ศุภสุข กรรมการการเลือกตั้งประจ าอบต.ไร่น้อย และร้อยต ารวจโทเนรมิต ค าแพงหีน กรรมการการเลือกตั้งประจ าอบต.ไร่

น้อย พร้อมคณะท างาน ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง 

เพื่อให้ค าแนะน า และค าปรึกษา อีกทั้งยังเพื่อสร้างขวญัและก าลังใจแกเ่จ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด
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