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วนัท ี ่2 มถินุายน 2565 เวลา 08.30 น. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย น าโดยนางจติรา บญุลอ้ม นายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลไรน่อ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร หวัหนา้ส่วนราชการ ผูอ้ านวยการกอง และขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย เขา้รว่ม
พธิเีปิดงานเทศกาล “ชอ้ปของเดน่ กนิของด ีท ีม่าระแม คร ัง้ท ี ่5" Kick off กนิสบายใจสู่
การพฒันาเขตเศรษฐกจิพอเพยีง (SEDZ) ดว้ยโมเดลเศรษฐกจิใหม ่(BCG) โดยองคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัอบุลราชธาน ีน าโดยนายกานต ์กลัป์ตนินัท ์นายองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
อบุลราชธาน ีพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร หวัหนา้ส่วนราชการเป็นเจา้ภาพจดังานเทศกาลดงักลา่ว  
อกีท ัง้ยงัไดร้บัเกยีรตจิากนายพงศ์รตัน ์
ภริมยร์ตัน ์ผูว้า่ราชการจงัหวดั
อบุลราชธาน ีเป็นประธานในพธิ ี
พรอ้มหนว่ยงานภาคเีครอืขา่ย ท ัง้
ภาครฐัและภาคเอกชน ในจงัหวดั
อบุลราชธานเีขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่ว 
ณ บรเิวณศาลาเรอืนไทย ศาลากลาง
จงัหวดัอบุลราชธาน ี 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย รับมอบถุงยังชีพ 
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

  

วันอังคำรที ่๗7มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๓๐ น. นำงจิตรำ บญุล้อม นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่นอ้ย พรอ้มด้วยคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลไร่นอ้ย ไดร้บัมอบถุงยังชีพใหแ้กผู่้ยำกไร ้ผู้ดอ้ยโอกำส ทุพพลภำพ ที่ควรได้รับ

ควำมช่วยเหลือ หมูบ่้ำนละ ๑ คน จำกกำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ไร่น้อยเปน็ตัวแทนรับมอบในแต่ละหมูบ่้ำน 
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องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย  
เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ ิน่ ระดบัอ าเภอ  

 วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลไร่น้อย 
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี โดยมี 
นายมวลชน กัลปต์นิันท์ ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี เขตอ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ีนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม นายกเทศมนตรใีนเขตอ าเภอเมืองอุบลราชธาน ีนายก
องค์การบรหิารสว่นต าบล ในเขตอ าเภอเมืองอุบลราชธาน ีทุกแห่ง ท้องถิ่นอ าเภอเมืองอุบลราชธาน ีปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ปลัดเทศบาล
เมืองแจระแม ปลัดเทศบาลต าบล ปลัดองคก์ารบริหารสว่นต าบล ในเขตอ าเภอเมืองอุบลราชธาน ีทุกแห่ง และขา้ราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมในครั้งนีด้ว้ย  ณ หอประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลไร่น้อย 

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย เข้าร่วมโครงการศนูย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน 

 วันเสารท์ี่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจิตรา บุญลอ้ม นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไรน่อ้ย พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต.ไร ่
นอ้ย ปลัด รองปลัด ผูอ้ านวยการกอง ขา้ราชการ พนักงานสว่นต าบล อบต.ไรน่อ้ย และกลุม่ประชาชนต าบลไรน่อ้ย หรือผูท้ี่สนใจเขา้รว่มโครงการศนูย ์่ อ่ม
สรา้งเพ่อชุมชน ของวิทียาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมี นายวรสิทีธ์ กัลป์ตินันที ์สมาชิกสภาผูแ้ทีนราษฏรจังหวัดอุบลราชธานี เปน็ประธานในพิธี โดย
โครงการดังกลา่วประกอบดว้ยกิจกรรม ดังน้ งาน่อ่มบ ารุงรักษาเคร่องคอมพิวเตอร ์่อ่มแ่มเส้อผา้ การประดิษฐผี์เส้อดว้ยผา้พ้นเมือง การที าไสก้รอก และ
การที าเน้อแดดเดียว ่่งจัดข้นระหวา่ง วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ วัดสระประสานสุข ต.ไรน่อ้ย อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี    
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องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ร่วมกบั อบจ.อุบลฯ ออกส ารวจขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมถนนจาก อบจ.อุบล  

 วันจันทร์ที่ 13 มิถนุายน 2565 เวลา 10.00 น. 
นางจิตรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา 
อบต.ไร่น้อย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก อบจ.อุบล ออกส ารวจ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
จาก อบจ.อุบล ณ บริเวณหมู่ที่ 1,2,11,12,15 และหมู่ที่

18 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอบุลฯ จ.อุบลราชธาน ี

องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย จัดกิจกรรมโครงการประชุมผู้ปกครองและกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชมุชน และ

คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็กทัง้ 4 ศูนย์  
 

 วันจันทรท์ี่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย จดัโครงการประชมุผู้ปกครองและ
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โดยมีนางจิตรา บญุล้อม นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ปลดั รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสว่นราชการ ข้าราชการ 
และพนกังานส่วนตำบล ครูศูนย์เด็กทั้ง 4 ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ด้วย ซึ่งโครงการดังกลา่วจัดขึ้นเพื่อสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์เด็ก
เล็กในการเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล ข้อเสนอแนะในการพฒันาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งยังเพือ่ใหผู้้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับคณุครู 
ทำให้เกิดสมัพนัธภาพทีดี่ระหว่างกนั ซึ่งจะนำไปสูค่วามร่วมมอืในการดูแลช่วยเหลอื ส่งเสริม พฒันา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของเด็ก ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไร่น้อย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ร่วมกิจกรรมท างาน
บริการสงัคมแบบกลุ่ม “จติอาสาท าความดี ทาสี

เครื่องหมายจราจร ประจ าปี พ.ศ.2565”  
 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 น. นำงจิตรำ บุญล้อม 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่น้อย พร้อมด้วย รองปลัด หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้อ ำนวยกำรกอง เข้ำร่วม
กิจกรรมท ำงำนบริกำรสังคมแบบกลุ่ม “จิตอำสำท ำควำมดี ทำสีเครื่องหมำยจรำจร ประจ ำปี พ.ศ.2565” ซึ่งจัด
โดยศูนย์คุมประพฤติภำคประชำชนอ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนีร่วมกับส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอุบลรำชธำนี 

บูรณำกำรกับหน่วยงำนของรัฐในจังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมี นำยวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อุบลรำชธำนี เป็นประธำนเปิดพิธี ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสำมำรถมองเห็นเครื่องหมำยจรำจรได้ชัดเจน ลดกำร
กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบกฯ และอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้บริเวณทำงเข้ำออกวัดทุ่งศรีเมือง 

โรงเรียนอนุบำลอุบลรำชธำนี และทำงร่วมทำงแยกบริเวณใกล้เคียง  

องค์การบรหิารส่วนต าบลไรน่อ้ย จดักิจกรรมโครงการส่งเสรมิอาชีพต าบล 
ไรน่อ้ย โดยฝึกอบรมหลกัสูตร “การประดิษฐผ์เีส้ือจากผ้า”  

 วนัศุกรท่ี์ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. กองสวสัดิการและสังคม องค์การบรหิารส่วนต าบลไรน้่อย จดัโครงการส่งเสรมิอาชีพต าบลไรน้่อย โดย
ฝึกอบรมหลักสูตร “การประดิษฐผ์ีเส้ือจากผ้า” โดยมี นางจติรา บุญล้อม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไรน่้อย เป็นประธานในพิธเีปิด พรอ้มด้วย นายก าจดั 
หลักรตัน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไรน้่อย สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลไรน้่อย ปลัด รองปลัด ผู้อ านวยการกอง หวัหน้าส่วนราชการ และ
ประชาชนท่ีสนใจ เข้ารว่มกิจกรรมในครัง้น้ีด้วย เพ่ือคัดเลือกน าไปจดันิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพ่ือเป็นการส่งเสรมิใหป้ระชาชนได้มีความรูส้ามารถน าไปต่อยอดใน
การพัฒนาประกอบอาชีพได้ ณ หอประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลไรน้่อย 


