จัดทำโดย : คณะทำงานประกอบด้วย
๑. คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๑.๒ นางธารนี ปรีดาสันติ์     
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๑.๓ นายวิทวัส พันธ์นิกุล     
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๑.๔ นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์     
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๑.๕ นางสาววาสิฏฐี ศรีธัญรัตน์
    
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
     ๑.๖ นายสุรชัย ยิ้มเกิด     
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๑.๗ นายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ         
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
๑.๘ นายชาติชาย ลี้จงเพิ่มพูน
    
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  
๑.๙ นายชัยยงค์ โคตะสิน     
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
๑.๑๐ นายนิเวศน์ สุพัฒน์           
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี   
     ๑.๑๑ นางกัลยา บุญเทียม         
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล      
     ๑.๑๒ นายอาทิตย์ คูณผล    
ปลัดเทศบาล
     ๑.๑๓ นายอธิปไตย โยธามาตย์  
รองปลัดเทศบาล
     ๑.๑๔ นายถาวร เดชป้องหา
รองปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๑๕ นายไพฑูรย์  ปูคะภาค   
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๑.๑๖ นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์
รก.ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
๑.๑๗ นางเดือนลอย คำแดงสด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
    
๑.๑๘ นายมนต์ตรี ธนะคุณ     
รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา            
๑.๑๙ นางสุรางค์ พรหมประพันธ์  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑.๒๐ นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์       
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑.๒๑ นายบัญชา โสภาวงค์      
นิติกร ๖ ว                                 
๑.๒๒ นายสุรศักดิ์ โตอิ่ม              
เจ้าพนักงานธุรการ ๓                

๒. คณะทำงานฝ่ายดำเนินงานดังนี้
    	 ๒.๑ 	สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย
         		 (ฝ่ายทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน)
          
๑. นายนันทชัย พันธ์สุวรรณ      
หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน
         				 (ฝ่ายเทศกิจ)
          
๒. นางวิมลรัตน์ ยืนนาน            
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ                     
         				 (ฝ่ายนิติการ/ตรวจสอบ)
          
๓. นายสุนทร สุทธิธรรม นิติกร ๗ ว   
๒.๒ สำนักการช่าง ประกอบด้วย
๑. นายวิสุทธิ์ เสนาภักดิ์ 
     รก.ผู้อำนวยการสำนักการช่าง       
          
๒. นายรัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ  
    หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ๗       
          
๓. นางรุ่งนภา จันทร์เกษ         
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๗           

กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ      
กรรมการ
กรรมการ  
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ

คณะทำงาน/เลขานุการ
คณะทำงาน/เลขานุการ
คณะทำงาน/ตรวจสอบ
ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
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๔. นางศิริพร สืบเหล่า
    นายช่างโยธา ๗ ว                   
          			 (ฝ่ายนิติการ/ตรวจสอบ)
          
๕. นายบัญชา  โสภาวงค์ นิติกร ๖ ว   
๒.๓ สำนักการคลัง ประกอบด้วย    
๑. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข   
หน.ฝ่ายพัสดุฯ รก. ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง
๒. นางสาวพยอม  โอภาส
หน.ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
  
          
๓. นายเชิดศักดิ์ ดอกพิกุล
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก.ผอ.ส่วนพัฒนารายได้  
         				 (ฝ่ายนิติการ/ตรวจสอบ)  
          
๔. นายสุรศักดิ์ สุระวงศ์ 
นิติกร ๖ ว รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ       
   	 ๒.๔  สำนักการศึกษา ประกอบด้วย
          
๑. นายมนต์ตรี  ธนะคุณ
รองผอ.สำนักการศึกษา รก.ผอ.สำนักการศึกษา
          
๒. นางสาววีระวรรณ จันทร์ส่อง    
สันทนาการ ๗ ว
          			 (ฝ่ายนิติการ/ตรวจสอบ)
          
๓. นางเอมอร   พันธ์คำ นิติกร ๖ ว  
   	 ๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๑. นางสุรางค์  พรหมประพันธ์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
๒. นายโกวิท เริงนิรันดร์       
นักบริหารงานสาธารณสุข ๗                 
          
๓. นายวีระศักดิ์   สินปรุ
นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ ว               
              			 (ฝ่ายนิติการ/ตรวจสอบ)  
          
๔. นายธนิต แห่งธรรม นิติกร ๖ ว             
๓. คณะทำงานฝ่ายจัดทำรูปเล่มคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย
      ๓.๑ นายอาทิตย์   คูณผล          
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี                   
      ๓.๒ นายอธิปไตย  โยธามาตย์     
รองปลัดเทศบาล                             

คณะทำงาน/เลขานุการ
คณะทำงาน/ตรวจสอบ
ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน/เลขาฯ
คณะทำงาน/ตรวจสอบ 
ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน/เลขานุการ
คณะทำงาน/ตรวจสอบ
ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน/เลขานุการ
คณะทำงาน/ตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
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๓.๓ นายถาวร เดชป้องหา     
รองปลัดเทศบาล                                 
      ๓.๔ นายไพฑูรย์  ปูคะภาค       
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน                      
      ๓.๕ นางสมลักษณ์ บุญณพัฒน์    
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ              
      ๓.๖ นายพิศาล ดีพร้อม        
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ        
๓.๗ นายบัญชา โสภาวงค์      
นิติกร ๖ ว                                
๓.๘ นายสุรศักดิ์ โตอิ่ม           
เจ้าพนักงานธุรการ ๓                           
๔. คณะทำงานฝ่ายเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย
๔.๑ นายไพฑูรย์  ปูคะภาค      
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน                           
      ๔.๒ นายพิศาล ดีพร้อม       
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ             
๔.๓ นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร   
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์               
      ๔.๔. นายเจนณรงค์ นามมณี      
หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ       
๔.๕ นายพงศธร  โชติมานนท์  
หัวหน้างานระบบคอมพิวเตอร์                      
๔.๖ นางสาวขนิษฐวดี ภูธรโยธิน 
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๕         
      ๔.๗ นายธิรักษ์ ซื่อสัตย์         
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ๖ ว                

รองประธานกรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
ประธานกรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ
กรรมการ 
กรรมการ   
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
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