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เดือน มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริ เวณลานจอดรถเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้ อมด้ วยคณะผู้บริหาร, นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม , สมาชิ กสภาเทศบาล
, ข้ าราชการ, พนักงานเทศบาลและประชาชนในพืน้ ที่ ร่ วมกิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้ นไม้ เพื่อแผ่ นดิน สื บสาน 100 ล้ าน
ต้ น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองแจระแม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ ประชาชน
หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่ วนร่ วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้
ทุกภาคส่ วนได้ ร่วมใจและบูรณาการปลูกต้ นไม้ พร้ อมทั้งบารุ งรั กษาต้ นไม้ ให้ เจริ ญเติบโตงอกงามอันเป็ นการสนองพระราชดาริ

ด้ านการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ และปลูกจิตสานึกให้ ประชาชนได้ เห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรั พยากร
ป่ าไม้ ก่ อให้ เกิดความภาคภู มิใจที่มีส่วนถวายความจงรั กภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โดยมี นางสาวกัลยา
ลักษณะงาม นายกเทศบาลเมืองแจระแม เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน

จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองแจระแม
เดือน มิถุนายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้ อมทีมผู้บริ หาร และสมาชิ กสภา
เทศบาลเมืองแจระแม เขต 2 ลงตรวจสอบพืน้ ที่กุดตาหิด หมู่ที่ 5 ที่มีการร้ องเรียนจากชาวบ้ านเรื่องการปล่ อยน้าเสี ยในการดูดทราย
(โคลนตม) ลงในกุดตาหิด และอาจจะรุ กลา้ หนองสาธารณะจึงเข้ าไปตรวจสอบ เบือ้ งต้ นยังและไม่ พบว่ ามีการรุ กลา้ หรือทาผิด

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจ รั บแจ้ งเหตุ 204 ไฟไหม้ อาคารหอพัก
อุมาพร เพลส เลขที่ 12/1 หมู่ 2 ตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนางสาว อุมาพร มุสิกสาร เป็ นเจ้ าของ เบือ้ งต้ น
เป็ นไฟไหม้ ทเี่ กิดจากเครื่องใช้ ไฟฟ้า มีทรัพย์สินภายในห้ องเสี ยหายหลายรายการ และสามารถควบคุมเพลิงไว้ ได้
โดยมีหน่ วยงานทีอ่ อก ว4
- งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองแจระแม
อุบลฯ

- ฝ่ ายป้องกันฯ อบจ.อุบลฯ - งานป้องกันฯ เทศบาลตาบลอุบล

- มูลนิธิจีตัมเกาะ

จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองแจระแม
เดือน มิถุนายน 2564
วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หาร
รองปลัดเทศบาล ผู้อานวยการกองช่ าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางท่ อระบายน้าของผู้รับจ้ าง หมู่ ที่ 3บ้ านหนองแก และหมู่ที่ 9
บ้ านทุ่งหว้ า ทีไ่ ด้ รับการร้ องเรียนผู้รับจ้ างมีการก่ อสร้ างไว้ ไม่ เรียบร้ อย และหลังจากลงพืน้ ที่ในครั้งก่ อน จึงได้ มาตรวจสอบการแก้ ไข
อีกครั้ง และผู้รับจ้ างได้ ทาการแก้ ไขเป็ นทีเ่ รียบร้ อย

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลเมืองแจระแม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
เมืองแจระแม มีการประชุ มคณะกรรมการช่ วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อพิจารณาให้ การช่ วยเหลือผู้ที่ได้ รับผลกระทบจากพายุลม
กระโชกแรงทาให้ บ้า นเรื อนประชาชนเสี ยหายเมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จานวน 4 ราย โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็ นประธานในการประชุ ม

จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองแจระแม
เดือน มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจ รั บแจ้ งเหตุ 204 เพลิงไหม้ บ้านเรือน
ประชาชน บ้ านหนองแก หมู่ 3 จึงนารถนา้ ดับเพลิงพิรุณ 1 พร้ อมเจ้ าหน้ าที่ 3 นาย ออกตรวจสอบและออกระงับเหตุ เบือ้ งต้ นเป็ น
ไฟไหม้ ที่ เ กิ ด จากปลั้ ก ไฟฟ้ าและระงั บ เพลิ ง ไว้ ไ ด้ ไม่ ลุ ก ลามไปส่ วนอื่ น ของตั ว บ้ า น มี เ พี ย งปลั้ ก ไฟที่ เ สี ย หายบางส่ วน
ส่ วนทรัพย์ สินอืน่ ๆไม่ มีอะไรเสี ยหายและไม่ มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บหรือเสี ยชีวติ

วัน อังคารที่ 22 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกิ จ ตรงวิ ล ล์ รี ส อร์ ท จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี
นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรี เมืองแจระแม พร้ อมด้ วย นางสาวพิมพ์ พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุ การนายกเทศมนตรี
เมืองแจระแม เข้ าร่ วมอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพของผู้บริ หารท้ องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็ นประธาน

จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองแจระแม
เดือน มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม พร้ อมด้ วยคณะ
ผู้บริหาร และ นายเสาร์ แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม เข้ าประชุ มหารื อเรื่องการป้องกันและแก้ ปัญหาอุทกภัย
ร่ วมกับ เจ้ าหน้ าทีจ่ ากมณฑลทหารบกที่ 22 ณ ห้ องประชุ มเทศบาลเมืองแจระแม

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรี เมืองแจระแม พร้ อมด้ วยคณะ
ผู้บริ หาร, นายเสาร์ แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม, ว่ าที่ร้อยโทฉลาด ศุ ภลักษณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม
และเจ้ าหน้ าทีก่ องช่ าง ลงพืน้ ทีโ่ รงเรียนบ้ านหนองแก วัดพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดสรรทีด่ ินสาหรับใช้ ประโยชน์ ในหน่ วยงานราชการ ตามที่ได้

รับคาร้ องขอจากสานักงานทีด่ ินจังหวัดอุบลราชธานี

จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองแจระแม
เดือน มิถุนายน 2564
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมนตรี เมืองแจระแม พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หาร
นายเสาร์ แสนสวัสดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแจระแม, ว่ าที่ร้อยโทฉลาด ศุ ภลักษณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองแจระแม และ
เจ้ าหน้ าทีก่ องช่ าง ลงพืน้ ที่ ตรวจเยีย่ มหน้ างานของผู้รับจ้ างวางท่ อระบายนา้ ภายในพืน้ ทีห่ มู่ที่ 7 บ้ านทัพไทย

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
จั ด ประชุ ม กองทุ น หลั ก ประกันสุ ขภาพท้ อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งแจระแม ครั้ ง ที่ 4/2564 โดยมีน างสาวกัล ยา ลักษณะงาม
นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็ นประธานในการประชุ ม

จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองแจระแม
เดือน มิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการจั ด การบริ ก ารดู แ ลระยะยาวส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง (LTC)

ครั้ งที่ 1/2564

โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม นายกเทศมตรีเมืองแจระแม เป็ นประธานในการประชุ ม

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุ มสภาเทศบาลเมืองแจระแม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม พร้ อมด้ วย
คณะผู้บริหาร ร่ วมประชุ มกับข้ าราชการ พนักงาน ลูกจ้ างของสานักปลัด เทศบาลเมืองแจระแม เพือ่ มอบนโยบายในการทางาน
พร้ อมทั้งนาปัญหาต่ างๆที่เกิดขึน้ หาทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน เพือ่ ช่ วยกันพัฒนาเทศบาลเมืองแจระแมให้ พร้ อมทีจ่ ะพัฒนาและ

บริการทีด่ ียงิ่ ขึน้ ในทุกๆด้ าน

จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองแจระแม
เดือน มิถุนายน 2564
วัน จั น ทร์ ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวกั ล ยา ลัก ษณะงาม นายกเทศมนตรี เ มื อ งแจระแม ,นางบุ บ ผา
เฉลียวธรรม , นายประริ นญา มุสิกสาร , นายสมชาย กุลพร รองนายกเทศมนตรี เมืองแจระแม , นายสง่ า แท่ งหิน ที่ปรึ กษา
นายกเทศมนตรี , นางสมศรี กองสุ ข , นางสาวพิมพ์ พิสุทธิ์ วีระกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางดารุ ณี วิเศษชลธาร
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ พร้ อมด้ วยเจ้ าหน้ าที่เทศบาลเมืองแจระแม เข้ าตรวจเยี่ยมศู นย์ พัฒนาเด็กเล็กในสั งกัดของเทศบาล
เมืองแจระแม

วัน พุ ธ ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2564 นางสาวกัล ยา ลัก ษณะงาม นายกเทศมนตรี เ มือ งแจระแม มอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่
กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่ วมกับ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลทัพไทยและอาสาสมัค ร
สาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ า นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้ า นบลู สกาย เพื่อ ให้ ความรู้ และค าแนะนา ชี้ แจงมาตรการในการปฏิ บัติตัว
ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา2019 พร้ อมฉี ดพ่ นยาฆ่ าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา
2019 เพือ่ ความปลอดภัยของร้ านและผู้เข้ ามาใช้ บริการ

จดหมายข่ าวเทศบาลเมืองแจระแม
เดือน มิถุนายน 2564

กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม เทศบาลเมืองแจระแม ฉีดพ่ นหมอกควันกาจัด ยุงและแมลงอื่นๆเพื่อควบคุม
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของของโรคไข้ เลือดออกและโรคอืน่ ๆทีม่ าในช่ วงหน้ าฝน พร้ อมฉีดพ่นยาฆ่ าเชื้อเพือ่ ป้ องกัน
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณชุมชน ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแจระแม ตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เว็บไซน์ : http://www.jaeramair.go.th เฟสบุค๊ : https://www.facebook.com/Jaeramair

