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ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ครั้งแรก 

ประจ าปี พ.ศ.2565 

 เม่ือวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่
น้อย ไดป้ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก 
นายนคร ศิรปิัญญานนัท์ นายอ าเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการ
ประชุมสภา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไรน่้อย ในการนี้  สมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไรน่้อย จึงได้ท าการเลือกประธานสภา รอง

ประธานสภา และเลขานุการสภา โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2554  
 ในการนี ้จึงได้มมีติเลือก นางสุภาวด ีชะนวีงษ์ สมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย หมู่ที่ 2 เปน็ประธานสภาฯ นายยิ่งยง ยืนยาว 

สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย หมู่ที่ 8 เป็นรองประธานสภาฯ 
และ นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย เป็น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 

องค์การบริหารส่วนต าบลไรน่้อย ประชุมสภา สมัยสามัญ        
สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2565 

  
เม่ือวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นางสุภาวด ีชะนีวงษ ์ประธานสภา

องค์การบริหารสว่นต าบลไร่น้อย ไดเ้ปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2565 พร้อมสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
สว่นต าบลไร่น้อย รวม 19 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสว่นราชการ

องค์การบริหารสว่นต าบลไร่น้อย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมองค์การบริหาร
สว่นต าบลไร่น้อย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลไรน่้อย ประชุมสภา สมัยสามัญ        
สมัยที่หนึ่ง ประจ าปี พ.ศ.2565 

 ในการนี้  นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ได้
แถลงนโยบาย 6 หลักต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ได้แก ่ 

   1.นโยบายดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน              
           2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวติ  

        3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม                    
          4. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 

     5. นโยบายดา้นศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           6. นโยบายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 และได้ท าการแต่งตั้ง นายก าจัด หลักรัตน์ เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย คนที่ 1 โดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 58/3 และ 58/4 แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552  
 ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยจะบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ให้เป็นไปตามกรอบ
นโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลข้างต้น โดยจะปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ เพ่ือให้ต าบลไร่น้อยมี
การพัฒนา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน ใหอ้ยู่ดี กินด ีท าใหบ้้านเมืองน่าอยู่ และยั่งยืนสืบไป  
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 เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย น าโดยนางจิตรา บญุล้อม นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไรน่อ้ย พร้อมด้วย นางสุภาวดี ชะนีวงษ์ ประธานสภา อบต.ไรน่้อย นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัด 
อบต.ไร่น้อย นายจิรวัตน์ เชื้อตานาม รองปลัด อบต.ไร่น้อย และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ไร่น้อย เข้าร่วมชมกิจกรรม 
“จิบกาแฟ แลดอกทานตะวัน ณ ทุ่งบูรพา” ท่ีทาง อบจ.อุบลราชธานี จัดขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬากลางทุ่งบูรพา อบจ.
อุบลราชธานี ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี โดยมี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายก อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

และร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 

 เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 09.00 น. นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลไร่นอ้ย มอบหมายใหน้ายก าจดั หลกัรตัน์ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย เขา้ร่วม

ประชุมผา่นระบบ Zoom Meeting ในโครงการประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพศูนยพ์ฒันาคุณภาพ

ชีวิตและสง่เสริมอาชีพผูสู้งอายุ (ศพอส.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลไร่นอ้ย เพ่ือเป็นการสรา้งความเขา้ใจในทิศทางการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ศพอส. และ ศูนย์

ชว่ยเหลือสงัคมต าบล ตอ่ไป  

ประชมุเชงิปฏบิตักิารพัฒนาศกัยภาพศนูยพ์ัฒนาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิอาชพีผู้สงูอาย ุ(ศพอส.)  



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ประชมุขับเคลื่อนศูนย์ชว่ยเหลือ 
สังคมต าบล (ศชต.)  
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 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่น้อย มอบหมายให้นายก าจัด หลักรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย และผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นายจิรวัฒน์ เชื้อตานาม 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นางศินีนาถ โสดา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะท างาน
กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมต าบล (ศชต.) โดยได้รับความร่วมมือจาก
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลไร่น้อย ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและบริการสวัสดิการแก่คนทุกช่วงวัย อีกทั้งยังเพ่ือเป็น

การบูรณาการ การบริการสวัสดิการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) แก่พี่น้องประชาชนต าบลไร่น้อย  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ลงพื้นที่ส ารวจถนน 

 เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 21 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14.30 น. นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลไร่นอ้ย นายก าจดั หลกัรตัน์ รองนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย และนายศุภโชค โชค

วิวฒันวนิช เลขานุการนายก อบต.ไร่นอ้ย พรอ้มดว้ย นางสุภาวดี ชะนีวงษ ์ประธานสภา อบต.ไร่นอ้ย นาง

ละไม กุศลคุณ ส.อบต.ไร่นอ้ย ตลอดจนคณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดอ้อกส ารวจพ้ืนท่ีถนนช ารุด ทรุดโทรม ซ่ึง

สง่ผลใหป้ระชาชนไดร้บัความเดือดรอ้น จากการใชร้ถใชถ้นน ภายในหมูบ่า้นพุทธนิคม หมูท่ี่ 11 และ หมูบ่า้น

นิคมพฒันา หมูท่ี่ 18 ในการน้ี ทางคณะผูบ้ริหารและคณะท างาน จะรีบด าเนินการแกไ้ขซอ่มแซม เพ่ือใหพ่ี้

นอ้งประชาชนต าบลไร่นอ้ยไดร้บัการบริการท่ีดี สามารถสญัจรไปมาไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั  

ประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย สมยัสามญั สมยัท่ีหน่ึง ครัง้ท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 


