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องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 



องค์การบรหิารส่วนต าบลไรน่้อย รว่มกับ ส านกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จงัหวดัอุบลราชธานี จดักิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพ              

และส่งเสรมิการเรยีนรูผู้้สูงอายุในชุมชน  

  งานประชาสมัพนัธ ์ส านกังานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย  Facebook องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย Website www.rainoi.go.th  หนา้ 1 

  วนัพฤหสับดที ี ่5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจติรา 
บญุลอ้ม นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย พรอ้มดว้ย นางสาววรชัญา อดุม
มา ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง รว่มใหก้ารตอ้นรบั 
คณะวทิยากร จากคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีในโครงการ
พฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิการเรยีนรูผู้สู้งอายุในชุมชน โดยมหีนว่ยงานทีเ่ขา้รว่ม
กจิกรรม ไดแ้ก ่ทต.นาเรอืง, ทต.ขามใหญ,่ ทต.ปทมุ, ทต.แสนสขุ, อบต.เมอืง
เดช ณ หอประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย นางจติรา  บญุล้อม นากยกองค์การบรหิารส่วนต าบลไรน้่อย 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ร่วมกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ.อุบลราชธานี และป้องกัน 
ปภ.เขต13 ร่วมแก้ไขปัญหาน  าท่วม ม.18 บ้านนิคม

พัฒนา ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
 

วันจันทร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางจิตรา บุญล้อม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย นายก าจัด หลักรัตน์ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลไร่น้อย พร้อมด้วยงานป้องกันฯ อบต.ไร่น้อย และส.อบต. 
ม.18 ลงพื้นท่ีตรวจสอบ กรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ าท่วม
เฉียบพลัน เนื่องจากพายุฝน บริเวณบ้านนิคมพัฒนา หมู่ท่ี 18 ต.ไร่น้อย     

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดยได้รับความมือจากคณะ ปภ.13 และ
งานป้องกันฯ จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิจารณาสถานการณ์น้ าท่วมในคร้ังนี้ด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย  ลงพื นที่แก้ไขปัญหาระบาย
น  าไม่ทัน ม.18 บ้านนิคมพัฒนา  ต.ไร่น้อย อ.เมือง

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจิตรา บุญล้อม นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อยพร้อมรองนายก ฯ หัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้อ านวยการกอง และ ส.อบต. หมู่ท่ี 18 พร้อมด้วย ท่าน สส.วรสิทธิ์ กัลป์
ตินันท์ ประธานกรรมาธิการการอุตสาหกรรม รองนายกเทศบาลนคร

อุบลราชธานี และป้องกัน ปภ. ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากระบาย
ไม่ทัน ท่ีคลองนาควายลงห้วยวังนอง 13  



  วนัศุกรท่์ี 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองสง่เสริมการเกษตร องคก์ารบริหารสว่นต าบลไรน่อ้ย น าโดยนางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่น
ต าบลไรน่อ้ย พรอ้มดว้ย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภา ปลดั รองปลัด ผูอ้ านวยการกอง หัวหนา้สว่นราชการ และพนักงานสว่นต าบลไรน่อ้ย ไดเ้ขา้รว่มโครงการปลูก
ตน้ไมป้ระจ าปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณหนองนามนึ หมูท่่ี 10 ต.ไรน่อ้ย อ.เมอืงอบุลราชธานี จ.อุบลราชธาน ี

องค์การบรหิารส่วนต าบลไรน่้อย ออกส ารวจพื้นทีต่ าบลไรน่้อย กรณไีด้รบัผลกระทบจากดินทรุด   

  งานประชาสมัพนัธ ์ส านกังานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย  Facebook องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย Website www.rainoi.go.th  หนา้ 2 

  วันอังคารที ่17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.45 น. นางจติรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย พร้อมด้วย
นายก าจัด หลักรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย นางสาววรัชญา อุดมมา ปลัด อบต.ไร่น้อย นายไพรัตน์ วงค์ค า ผอ.กอง
ช่าง และ ส.อบต หมู่ที ่11 หมู่ที ่18 หมู่ที ่2 ออกส ารวจพืน้ทีที่ไ่ด้รับผลกระทบจากดินทรุดน า ้ทีไ่ม่มีท่อระบาย ส่งผลให้น า้ไหลเข้าบา้นประชาชน
บริเวณใกลเ้คียงจุดทีเ่กิดปัญหา ในการนีจ้ึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพือ่หาแนวทางแก้ไขต่อไป  

องค์การบรหิารสว่นต าบลไร่นอ้ย จดักิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ
พ.ศ.2565  



องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่้อย ประชมุคณะกรรมการกองทุนระบบประกนั

สุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่อบต.ไรน่้อย คร ัง้ที ่1/2565 

  วนัจนัทรท์ ี ่23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอ้ม องคก์าร
บรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย จดัประชุมคณะกรรมการกองทนุระบบประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถ ิน่หรอืพ ืน้ท ี ่อบต.ไรน่อ้ย คร ัง้ท ี ่1/2565 โดยมนีาง
จติรา บญุลอ้ม นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย เป็นประธานกรรมการกองทนุระบบหลกัประกนัสขุภาพ พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร อบต.
ไรน่อ้ย และคณะกรรมการกองทนุระบบหลกัประกนัสขุภาพ เขา้รว่มประชุมเพ ือ่ช ีแ้จงแนวทางการใชง้บประมาณจากกองทนุหลกัประกนัสขุภาพใน
ระดบัทอ้งถ ิน่ ประจ าปี 2565 จากหนว่ยบรกิาร 4 หนว่ยในเขตพืน้ท ีต่ าบลไรน่อ้ย ไดแ้ก ่รพ.สต.ยางลุม่ รพ.สต.ดงแสนสขุ รพ.สต.ต าแย 
และศนูยส์ขุภาพชุมชน รพ. 50 พรรษา ณ หอประชุมองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย 

  งานประชาสมัพนัธ ์ส านกังานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย  Facebook องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย Website www.rainoi.go.th  หนา้ 3 

  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย รองนายก เลขานุการ ปลัด 
ผู้อ านวยการกอง องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย สมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลไร่น้อย ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินโครงการถนน
สายวัฒนธรรมน าสู่ทาน ศิล ภาวนา และการสงเคราะห์ ร่วมกับ นายอธิพันธ์ วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดอ าเภอเมืองอุบลราชธานี เพ่ือให้การขับเคลื่อนบทบาท
เก้ือหนุนระหว่างวัด ชุมชนและราชการ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งย่ืน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไรน่้อย 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ร่วมกบัอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการด าเนิน
โครงการถนนสายวฒันธรรมน าสู่ทาน ศิล ภาวนา และการสงเคราะห์  



องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
น าสู่ทาน ศิล ภาวนา และการสงเคราะห์  

  งานประชาสมัพนัธ ์ส านกังานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย  Facebook องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย Website www.rainoi.go.th  หนา้ 4 

  วนัเสารท์ ี ่28 พฤษภาคม 2565 เวลา 06.00 น. องค์การบรหิารสว่น
ต าบลไรน่อ้ย รว่มกบัอ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจดักจิกรรมถนนสายวฒันธรรมน าสูท่าน 

ศลิ ภาวนา และการสงเคราะห ์โดยม ีนางจติรา บญุลอ้ม นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
ไรน่อ้ย รองนายก เลขานุการนายก ปลดั รองปลดั สมาชกิสภา ผูอ้ านวยการกอง 
หวัหนา้สว่นราชการ พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้งองค์การบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย 

สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลไรน่อ้ย นายอธพินัธ์ วฒันวงษส์งิห ์ปลดัอ าเภอเมอืง
อบุลราชธาน ีก านนัผูใ้หญบ่า้น และพุทธศาสนกิชนต าบลไรน่อ้ย เขา้รว่มกจิกรรม ณ วดั
สระประสานสขุ บา้นนาเมอืง โดยม ีนายกานต์ กลัป์ตนินัทน ์นายก อบจ.อบุลราชธาน ี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพธิ ีและภายหลงัจากกจิกรรมท าบญุตกับาตรพระภกิษสุงฆ ์ยงั
ไดร้ว่มกนัปลูกตน้ไม ้และผกัสวนครวัสมนุไพร เพ ือ่ใชเ้ป็นคลงัยาและอาหาร ณ บรเิวณ

หลงัเรอืสพุรรณหงส์ วดัสระประสานสขุ ต.ไรน่อ้ย อ.เมอืงอบุลฯ  
จ.อบุลราชธาน ี 


