
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย   

www.rainoi.go.th 

องค์การบริหารสว่นต าบลไรน่้อย 

โทร 045-422591 

องค์การบริหารสว่นต าบลไรน่้อย ม.5 ต.ไร่น้อย                       

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ ์
ประจ าเดือนมีนาคม ถึงเมษายน  2565 



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันพุธที่ 9 มนีาคม 2565 

 วนัพุธท่ี 9 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้

สว่นราชการ พนักงานสว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 4 

บา้นยางลุม่ และหมูท่ี่ 5 บา้นยางเทิง ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความ

ตอ้งการของประชาชนท่ีเป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลไร่นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาต าบลตอ่ไป  

  งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย         Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย       Website www.rainoi.go.th                        หน้า 1 



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 

  งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย         Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย       Website www.rainoi.go.th                        หน้า 2 

 วนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร 

ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่นราชการ พนักงานสว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 6 บา้นบาก และหมูท่ี่ 7 บา้นนาเยีย ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความตอ้งการของประชาชนท่ีเป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาต าบลตอ่ไป  



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 

  งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย         Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย       Website www.rainoi.go.th                        หน้า 3 

 วนัศุกรท่ี์ 11 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่น

ราชการ พนักงานสว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 8 บา้นไร่นอ้ย 

และหมูท่ี่ 9 บา้นค าพอ่ปลา ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความตอ้งการของประชาชนท่ี

เป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

และเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาต าบลตอ่ไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 

 วนัจนัทรท่ี์ 14 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่น

ราชการ พนักงานสว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 10 บา้นนามึน และ

หมูท่ี่ 13 บา้นทุง่ส าราญ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความตอ้งการของประชาชนท่ีเป็น

ปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็น

กรอบแนวทางในการพฒันาต าบลตอ่ไป  



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 

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

  วนัพุธท่ี 16 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้

สว่นราชการ พนักงานสว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 3 บา้นปลา

ดุก และหมูท่ี่ 15 บา้นดงแสนสุข ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความตอ้งการของ

ประชาชนท่ีเป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็น

เคร่ืองมือและเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาต าบลตอ่ไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันพุธที่ 16 มนีาคม 2565 

 วนัองัคารท่ี 15 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่น

ราชการ พนักงานสว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 14 บา้นทุง่สวา่ง 

และหมูท่ี่ 16 บา้นปลาดุกใต ้ ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความตอ้งการของประชาชนท่ี

เป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือและ

เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาต าบลตอ่ไป  



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 

  งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย         Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย       Website www.rainoi.go.th                        หน้า 5 

  เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางจติรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิ

สภา หวัหนา้สว่นราชการ ผูอ้ านวยการกอง พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย ไดเ้ขา้รว่มโครงการ “ผูว้า่ฯ พาเขา้วดั

ทุกวนัธรรมสวะนะ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการรว่มท าบุญตกับาตรพระภกิษุสงฆ ์และสามเณร และรว่มอนุรกัษก์ารสวมใสผ่า้ไทย ณ วดัทุ่งศร ี

เมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  
ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ทุกวันธรรมสวนะ 

วันพฤหัสบดีที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 วนัพฤหสับดีท่ี 17 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร 

ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่นราชการ พนักงานสว่นต าบล ไดล้ง

พ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 12 บา้นโนนหงษท์อง และหมูท่ี่ 17 

บา้นแคนค า ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดั

อุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความตอ้งการของ

ประชาชนท่ีเป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลไร่นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นกรอบแนวทางใน

การพฒันาต าบลตอ่ไป  



องคก์ารบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย  
จดักจิกรรมแข่งขันกฬีาระหวา่งศนูยเ์ดก็เลก็ทัง้ 4 ศนูย ์ 

วนัศกุรท์ี ่18 มนีาคม 2565 

  งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย         Facebook องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย       Website www.rainoi.go.th                        หน้า 6 

 เมื่อวันศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. กอง
การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กทั้ง 4 ศูนย์ 
โดยมีนางจิตรา บุญลอ้ม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย เป็น
ประธานในพิธี พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต.ไร่น้อย 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง พนักงานส่วนต าบล อบต.    
ไร่น้อย และคณะครู นักเรยีน ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามกีฬา   

อบต.ไร่น้อย 
ส าหรับโครงการจดักิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์เดก็เล็กทั้ง 4 
ศูนย์ สังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ประกอบไปด้วย ศูนย์
เด็กเล็กบ้านต าแย ศูนย์เดก็เล็กวดัไร่น้อย ศูนย์เด็กเล็กกติติญาณ

โสภณ ศูนย์เด็กเลก็บ้านยางเทิง เพ่ือส่งเสรมิให้เด็กเล็กไดม้ีการพฒันา
ทางด้านร่างกาย อารมณ ์และจิตใจ ท่ีเหมาะสมตามวัย อกีทั้งยัง
เสริมสร้างความสามัคคี และการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการ

เรียนรู ้

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 

  วนัศุกรท่ี์ 18 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหาร

สว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่นราชการ 

พนักงานสว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 1 บา้นต าแย และหมูท่ี่ 2 บา้นนาเมือง 

ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความ

เดือดรอ้น ความตอ้งการของประชาชนท่ีเป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการ

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย 

ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาต าบลตอ่ไป  



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ร่วมให้การต้อนรับท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี ในการออกตรวจเยี่ยมและนิเทศการปฏิบัติงานของ    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอ าเภอ  

วันท่ี 22 มีนาคม 2565 

 วนัองัคารท่ี 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้ม

ดว้ยคณะผูบ้ริหาร ปลดั รองปลดั ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่น

ราชการ พนักงานสว่นต าบลไร่นอ้ย ร่วมใหก้ารตอ้นรบั นายส าเนียง 

สิมมาวนั ทอ้งถ่ินจงัหวดัอุบลราชธานี พรอ้มคณะ ในการออกตรวจ

เย่ียมและนิเทศการปฏิบติังานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ในเขต

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี และอ าเภอเหลา่เสือโกก้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ หอประชุมองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่

นอ้ย ตามบทบาทภารกิจและอ านาจหนา้ท่ีของส านักงานสง่เสริมการ

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาในการ

ปฏิบติังานของ อปท.เพ่ืออ านวยความสะดวกและแกป้ัญหา พรอ้ม

เสนอแนะไดอ้ยา่งทนัทว่งที เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการ

บริหารงาน 

  วันอังคาร ท่ี 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวรพันธ ์ช านิยันต์ นายอ าเมืองอุบลราชธานี และนางสุรางค์ ตาส ีทอ้งถิ่นอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จัดประชุมคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ โดยมี นายกองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิ่น ในเขตอ าเภอเมืองอุบลราชธาน ีเขา้ร่วมประชุม โดย นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ระดับอ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 
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 วนัพุธท่ี 23 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่นราชการ พนักงาน

สว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 11 บา้นพุทธนิคม และหมูท่ี่ 18 บา้นนิคมพฒันา 

ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความตอ้งการของประชาชนท่ีเป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการ

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็นเคร่ืองมือและเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาต าบลตอ่ไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ออกโครงการประชาคมท้องถิ่น   
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 

 วนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนาคม 2565 นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่น

ต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้สว่นราชการ พนักงาน

สว่นต าบล ไดล้งพ้ืนท่ีด าเนินการจดัโครงการประชาคมทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) หมูท่ี่ 19 บา้นปลาดุกทอง ต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมือง

อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี เพ่ือรบัฟงัปัญหาความเดือดรอ้น ความตอ้งการของ

ประชาชนท่ีเป็นปัจจุบนัและน ามาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

(พ.ศ.2566-2570) ของ

องคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่

นอ้ย ส าหรบัใชเ้ป็น

เคร่ืองมือและเป็นกรอบ

แนวทางในการพฒันาต าบล

ตอ่ไป  



โครงการส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาของคร ูครผููด้แูลเด็ก ผูด้แูลเด็กเล็ก  

ของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
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 วนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางจิตรา บุญลอ้ม นายก

องคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการกอง หวัหนา้

สว่นราชการ พนักงานสว่นต าบล เขา้ร่วมพิธีเปิด โครงการสง่เสริมศกัยภาพการจดั

การศึกษาของครู ครูผูดู้แลเด็ก ผูดู้แลเด็กเล็ก ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักดั องคก์าร

บริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย ณ หอประชุมองคก์ารบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย 

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 วันจนัทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นางสุภาวดี ชะนวีงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย เรียกประชมุสภา สมัย
สามัญ สมัยทีห่นึง่ ประจ าปี พ.ศ. 2565 โดยม ีนางจติรา บุญล้อม นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่นอ้ย พร้อมคณะผู้บรหิาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการกอง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลไร่นอ้ย อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
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  เมือ่วนัที ่8 เมษายน 2565 นางจติรา บญุลอ้ม นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไร่นอ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร และพนกังานส่วนต าบลทีเ่กี่ยวขอ้ง เขา้ร่วมประชมุ

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ อ าเภอเมอืงอบุลราชธานี ตลอดจนนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอเมอืง

อบุลราชธานี เขา้ร่วมประชมุ ณ หอประชมุองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไร่นอ้ย โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการดงักลา่วฯ ไดน้ าเสนอแผนงานโครงการทีเ่กินักัยภาพของ อบต/เเทับาล 

และพจิารณาจดัล  าดบัความส าคญัของโครงการ เพือ่เสนอคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ในระดบัจงัหวดัพจิารณา เพือ่บรรจแุผนงานโครงการ ในแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ/ั/2566-2570) ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอบุลราชธานี ใหเ้ป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑก์ารประสานแผน ตามอ านาจหนา้ที่ ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี 

 วันพุธท่ี 13 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิตรา บุญลอ้ม พรอ้มด้วยคณะผูบ้ริหาร 
ปลัด รองปลัด ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารสว่นต าบล
ไร่น้อย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และโครงการดูแลสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุ ซ่ึง
ภายในงานประกอบด้วยกจิกรรม สงกรานต์วิถไีทย (New normal)  กิจกรรมผู้สูงอายปุระกวด
แข่งขันเต้นประกอบเพลง กิจกรรมส่งเสรมิท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ท าบุญถวายภัตตาหารเพล 
แด่พระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมไทย คอื การสรงน ้าพระพุทธรปูและการ
รดน ้าขอพรกับผู้สูงอายุ โดยงดเล่นน ้า ประแป้ง เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้โรคติดตอ่
ไวรสัโคโรน่า 2019 ( โควิด19 ) ณ หอประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  


