
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  

วันอังคารที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................. 

 

ผูมาประชุม 

     ๑.   นายเฉลิมพล ม่ังคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๒.  จ.ส.อ.เกริกชัย ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

     ๓.  นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๔.   นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

     ๕.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

     ๖.  นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

     ๗.  นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

     ๘.  นายประสงค จันจําปา              สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

    ๙.   นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

   ๑๐.  นายไพฑูรย พรหมสอน           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

   ๑๑.  น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

   ๑๒.  นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผูไมมาประชุม 
 

- ไมมี  
   
      

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจิรญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายศักดิ์ เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นายวิทวัส พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นางนันทิยา สระแกว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๗. นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๘. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๙. นายสุระจิต เต็งศิริอรกุล  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๑๐. นายกฤชพล เมืองเหนือ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๒. 

 

๑๑. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๒. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๓. นายรัชตสุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ รก.ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๔.   นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๕.   นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

๑๖.   นายเสรี ทองเลิศ ผูอํานวยการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 

๑๗.   นายสวาท ดวงคํา   ผอ.สถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๘.   นายประสพ ปรุโปรง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคต้ือ 

๑๙.   นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๐.   นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

๒๑.   นางอรอินทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๒.   นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

๒๓.   ดร.พรนิรันดร จัยสิน หัวหนาฝายแผนงานและโครงการ 

๒๔.   นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๒๕.   จ.อ.นนทธวัช     ทาศิริ    รก.หัวหนาฝายรักษาความสงบ 

๒๖.   วาที่ ร.ต.มงคล อินจําปา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๒๗.   นางณภัสนันท วงศลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๒๘.   น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๒๙.   นายชัยยันต จันลองคํา หัวหนางานเลขานุการสภา 

๓๐.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๑.   นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๓๒.   นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
     

……………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก 

                                   วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

   ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง       เพื่อทราบ 

-  รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

   ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒       



๓. 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง       เพ่ือพิจารณา  

  ๔.๑   กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ อีกสามสมัย 

        ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

    สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

   ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง  

   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐และขอ ๒๑ 
 

  ๔.๒   ญัตติ   ขอรับความเห็นชอบขอบริจาครถยานพาหนะ จาก สตง. 

          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

  ๔.๓   ญัตติ   ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบหองนํ้า/สุขา จากบริษัท 

                                             คิงเพาเวอรใหเปนทรัพยสินของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                             (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

                                     ๔.๔   การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

                                             และกรรมการติดตามและประเมินผล (เสนอโดยนายกเทศมนตรี 

                                             นครอุบลราชธานี) 

    -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการ  

                                                พัฒนาเทศบาล   

    -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการ  

                                                ติดตามและประเมินผล   

       (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

                                                 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง 

                                                 ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 
 

  ๔.๕   ญัตติ  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเทศบาล เพ่ือจายเปนเงินผลประโยชน   

                                             ตอบแทนจากการติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธแบบ Street Box      

                                             และ ปายโฆษณาประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส ในเขตเทศบาลนคร    

                                             อุบลราชธานี  เพ่ือนําสงคืนรายไดแผนดิน (เสนอโดยนายกเทศมนตรี 

                                             นครอุบลราชธานี) 
 

  ๔.๖   ญัตติ  ขอจายขาดเงินสะสมเพื่อแกปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 

                                             ตามอํานาจหนาที่  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 

................................................ 
 

 



๔. 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ไดมี

ประกาศของ  สภาเทศบาล เม่ือวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจ

นับองคประชุม มีทานสมาชิกมาจํานวน  ๑๑  ทาน ครบองคประชุมแล ว ผมขอกราบเรียนเชิญทาน

ประธานสภา จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กราบเรียนเชิญครับ 

************ 

ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เร่ือง  การประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

         ตามที่ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่  ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกิน

สามสิบวัน นั้น  
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน          

พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาลนคร

อุบลราชธานี  จึงนัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันอังคารที่  ๑๕  

มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒   

 (นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง) 

                                                     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 นายกเทศมนตรี  ฝายบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน  วันน้ีเรื่องที่อยากใหทุกทาน

ไดทราบคือ ไดมอบหมายใหทานเดือนลอย ไดชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติในสภาฯใหกับทานสมาชิกที่เขาดํารง

ตําแหนงไดทราบวิธีการปฏิบัติระหวางการประชุมนั้นเปนอยางไรบาง เชิญครับ 

นางเดือนลอย   คําแดงสด   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 ขออนุญาตชี้แจงดังน้ีคะ 

สาระควรรูเกี่ยวกับการอภิปราย(หมวด ๕) 

อางอิง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๔ 

รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 



๕. 

 

ลําดับที่ สาระควรรู สรุปเนื้อหาสาระ 

    ขอกฎหมาย 

   ตามระเบียบ  

 ม.ท. 

๑. การอภิปราย (หมวด ๕) 

 

* หมายเหตุ 

- เม่ือประธานอนุญาตแลวสมาชิกตอง

กลาวแนะนําตัวกอน ดังตัวอยาง 

-ขาพเจานายซื่อสัตย   สุจริต สมาชิก

สภ า เ ท ศ บ า ล น ค ร อุ บ ล ร า ช ธ า นี         

เขตเลือกตั้งที่.... 

ขอเสนอหรือขอชี้แจง 

 

- สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในที่ประชุมสภา   

  ทองถ่ิน ใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เม่ือประธานฯ 

  อนุญาตแลวจึงกลาวไดโดยยืนกลาว ณ ท่ีของ 

  ตนและตองกลาวกับประธานสภาฯ    

  ประธานสภาฯตองใหผูเสนอหรือแปรญัตติ 

  อภิปรายกอน 

- ถาอภิปรายเกินสมควร ประธานสภาฯอาจสั่ง 

  ใหผูนั้นหยุดอภิปรายก็ได เม่ือไดอภิปรายมา 

  ครบ ๑๐ นาทีแลว 

- ตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู 

  เทานั้น หามพูดซ้ํานอกประเด็น ใชถอยคํา 

  หยาบคายใสรายเสียดสีผูใดไมได หามกลาวถึง 

  บุคคลอื่นเวนแตกรณีจําเปน หามนําเอกสาร 

  หรือวัตถุใดมาแสดง เวนแตประธานสภาฯ  

  อนุญาต 

- ผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัวหรือเรื่องใด 

  เปนที่เสียหาย อาจยืนและยกมือข้ึนพนศีรษะ  

  เม่ือประธานสภาฯอนุญาต จึงแกหรือชี้แจง 

  ขอเท็จจริงได 

- ขณะอภิปรายอยูนั้น ถาประธานสภายืนข้ึน ให 

สมาชิกที่กําลังอภิปรายหรือขออภิปรายนั่งลง 

  ทันที และสมาชิกทุกคนในที่ประชุมสภาตองนั่ง 

  ฟงประธานสภาฯ 

ขอ ๖๓ 

 

 

 

 

 

ขอ ๖๗ 

 

 

ขอ ๖๘ 

 

 

 

 

 

ขอ ๖๘  

วรรคสาม 

 

 

ขอ ๗๑ 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราจะประชุมกัน ๕๐ นาทีแลวพัก ๑๐ นาที เราจะประชุมกันถึงเที่ยง มีขอซักถามไหมครับ ตอไปเรื่อง  

ที่ ๒ อยากจะใหฝายบริหารสรุปวางบประมาณที่เราจะมาใชมีอยูเทาไหรแลวจะใชไดอยางไรในการจะจายขาด

เงินสะสม การจะจายขาดเงินสะสมได ๑.ตองอยูในอํานาจหนาที่ ๒.ถามียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละ 



๖. 

 

ย่ีสิบหาของงบประมาณรายจายประจําปนั้น ใหใชสวนน้ันได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเงื่อนไข 

ขอ ๘๙ วรรค ๑ เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ รายงานยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒      

เงินสะสมที่นําไปใชได ณ ปจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ตองสงฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ.          

จํานวน ๘๕๘,๘๕๖,๘๘๗.๐๘ บาท และไดสํารองจายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแลวยังไมไดดําเนินการหรืออยู

ระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย จํานวน ๔๓,๒๐๒,๔๖๐.๔๒ บาท ไดสํารองงบบุคลากรประมาณ         

๖ เดือน จํานวน ๑๓๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไดสํารองจายประจําที่จะตองจายใหประชาชนลาชาประมาณ     

๓ เดือน จํานวน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไดสํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐% จํานวน ๖๕,๒๖๕,๔๔๒.๖๗ บาท 

เงินคงเหลือสะสมที่นําไปใชจายได จํานวน ๕๘๗,๓๘๘,๙๘๓.๙๙ บาท 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ยอดเงินสะสมตรงน้ีเราจะใชไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย อยูในอํานาจหนาที่       

อยูในแผน และเปนโครงการที่ประชาชนตองการเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ และแกไขปญหาพื้นฐานของ

ประชาชน ทานสมาชิกทานใดมีขอซักถามไหมครับ / ถาไมมี ใหสรุปอํานาจหนาที่ของเทศบาล ใหแบงออกเปน 

๓ แบบ คือ ๑.อํานาจหนาที่ที่ตองทํา ๒.อํานาจหนาที่ที่อาจทํา ๓.อํานาจหนาที่ท่ีถายโอนมา 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายอัมพล  ทองพุ เลขานุการสภา

เทศบาลนครอุบลราชธาน ีตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.

๒๕๔๖,(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒) เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําภายในเขตเทศบาล ตามมาตรา ๕๐ ๕๑ ๕๓ ๕๔ 
๕๖ และตามพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ดังตอไปนี ้

 
พระราชบัญญัติ 

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๒ 

การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
                   

มาตรา ๑๖  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ 
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 
(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 



๗. 
 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
(๑๔) การสงเสริมกีฬา 
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
       และทรัพยสิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ตอไปการจายขาดเงินสะสมเราสามารถจายไดกรณีใดได เชิญฝายบริหารชี้แจงครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ดิฉันขออนุญาตให นางสมลักษณ  บุญณพัฒน ผูอํานายการกอง

วิชาการเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญผูอํานวยการกองวิชาการฯครับ 

 



๘. 

 

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน      ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 เรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ดิฉันนางสมลักษณ   บุญณพัฒน     

ผูอํ านวยการกองวิชาการและแผนงาน การจายขาดเงินสะสมเ ราสามารถจายไดโดยอาศัยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน      

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใต
เงื่อนไข ดังตอไปน้ี  
 (๑)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ       
ดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทํา เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด  
 (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตละประเภท ตามระเบียบแลว 
 (๓) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ กอหนี้ผูกพันให
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลา ที่กําหนดใหการใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง      - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คร้ังแรก 

                                   วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

     ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ครั้งแรก   

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ทานสมาชิกทานใดมีอะไรแกไขเชิญครับ / ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุม

สภา 
 

- สมาชิกทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ครั้งแรก เม่ือวันอังคารที่ 

๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เชิญยกมือ  / มี  ๑๐  ทาน 

- สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ครั้งแรก เม่ือวัน   

อังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เชิญยกมือ / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 

 

 

ท่ีประชุม 

           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ครั้งแรก เม่ือวันอังคารที่ ๔ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑  



๙. 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง    เพ่ือทราบ 

- รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

           ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑       

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล       

นครอุบลราชธานี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๙ 

(๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ

ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม      

ของทุกป 

 ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอนําเรื่อง รายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายงานผลตอประธานสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา   

พรอมนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ / สมาชิกทานใดมีขอซักถามเชิญทานเลขาฯครับ 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายอัมพล  ทองพุ เลขานุการสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอนําเรียนรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาดังน้ี  

๑.  สรุปผลจํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินที่ไดรับอนุมัติงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แบงออกเปน ๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้ งหมด ๔๓๘ โครงการ แตมีโครงการที่ ไดรับอนุมัติ

งบประมาณ ๑๓๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๙.๙๑  



๑๐. 

 

๒.  สรุปจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ินและ ท่ีสามารถนําเขางบประมาณในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน

งบประมาณในแผนพัฒนาทองถ่ิน ปพ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งหมด ๑,๔๒๖,๔๑๖,๘๑๖ บาท เปนงบประมาณที่

ไดรับในเทศบัญญัติปพ.ศ.๒๕๖๑  เปนเงิน ๒๗๑,๔๘๗,๔๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๙.๐๓  

๓.  สรุปจํานวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ที่สามารถ

ดําเนินการได จํานวนโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๑ โครงการ สามารถดําเนินการได 

จํานวน ๑๑๗ โครงการคิดเปนรอยละ ๘๙.๓๑  

๔.  สรุปผลการใชจายงบประมาณโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจํางบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณที่ไดรับการอนุมัติในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน 

๒๗๑,๔๘๗,๔๐๐ บาท เบิกจายไดทั้งสิ้น จํานวน ๒๔๘,๔๗๖,๖๖๑.๔๖ บาท คิดเปนรอยละ ๙๑.๕๒  

และโครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณในเทศบัญญัติฯ แตไมไดดําเนินการ จํานวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ 

๘,๒๗๘,๙๕๐บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาแลวครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดมีขอซักถามเชิญครับ/ เชิญทานไพฑูรย  พรหมสอน 

นายไพฑูรย   พรหมสอน  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย  พรหมสอน 

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กระผมเรียนทานประธานสภาฯฝากไปยังฝายบริหาร ขออนุญาต

สอบถามโครงที่  ๑๑ โครงการสงเสริมการขายสินคาตลาดนัดชุมชน (ถนนคนเดิน) งบประมาณ ๕๐๐ บาท     

ตั้งไวเพื่อดําเนินการใด เหตุใดไมมีการใชเงินจํานวนดังกลาว และมีหลักเกณฑการใชเงินอุทิศเฉพาะเจาะจง

ดังกลาวอยางไร ปจจุบันมีเงินอุทิศเฉพาะเจาะจงดังกลาวจํานวนเทาใด 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทาน ผอ.เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจง

เพราะทานเปนเจาของโครงการคะ 

นายเสรี   ทองเลิศ ผูอํานวยการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน ในปงบประมาณท่ีผานมา

เราไดนําเขาเทศบัญญัติไป ๕,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธ คาใชจายสวนอื่นเราก็ใชจาย

จากเงินอุทิศ แตสภาฯไดให เรามาจํานวน ๕๐๐ บาท เพื่อการใชจายโครงการถนนคนเดิน แตเงินจํานวน    

๕๐๐ บาท เราไมสามารถนํามาใชจายได  

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานสมาชิกมีขอซักถามเพิ่มเติมไหมครับ / เชิญทานไพฑูรย  



๑๑. 

 

นายไพฑูรย    พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เงินอุทิศเฉพาะเจาะจงตอนนี้มีจํานวนเทาไหรและมีหลักเกณฑอยางไรบาง 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขออนุญาตใหทาน ผอ.เสรี ทองเลิศ เปนผูชี้แจง

เพราะทานเปนเจาของโครงการคะ 

นายเสรี   ทองเลิศ  ผูอํานวยการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 

 เงินอุทิศตอนน้ีมีประมาณ ๘๐๐,๐๐๐กวาบาท  หลักเกณฑการใชเปนหลักเกณฑท่ีเทศบาลกําหนดข้ึนมา

เพ่ือใชจายเกี่ยวกับโครงการถนนคนเดินทั้งหมด 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ / สมาชิกทานใดมีขอซักถามเพิ่มเติมไหมครับ / เม่ือไมมีแสดงวาท่ีประชุมรับทราบแลว  

 

 

ขอพักประชุม ๑๐ นาที และมาเจอกันอีกที ๑๑.๐๐ น. 

 

*************** พักการประชุม ๑๐ นาที *************** 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๑   กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ อีกสามสมัย 

       ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

       สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

   ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง  

   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๐และขอ ๒๑ 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๑ กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ อีกสามสมัย 

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เชิญ

ทานเลขาฯ 

ท่ีประชุม 

           รับทราบตรวจรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประจําป 

พ.ศ.๒๕๖๑   



๑๒. 
 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมนายอัมพล  ทองพุ เลขานุการสภา 

เทศบาลนครอุบลราชธานี วาระที่ ๔.๑ กําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ อีกสาม

สมัยประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ และกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ , (ฉบับที่  ๑๓)    

พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๒๔ ความวาในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม 

ประชุมสมัยสามัญประจําป ใหสภาเทศบาลกําหนด และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม

สภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป 

ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ

ประจําปของปถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไปใหประธานสภาทองถ่ิน

นําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชโดยอนุโลม 

 เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ิน ทําใหเปนประกาศของสภาทองถ่ินพรอมทั้งปดประกาศ

ไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 สรุปก็คือเราจะกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล อีกสามสมัย ของปพ.ศ.๒๕๖๒ และอีกหนึ่งสมัยของป

พ.ศ.๒๕๖๓ เปนสมัยแรกของป 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานไพฑูรย พรหมสอน 

นายไพฑูรย   พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนท านประธานสภาฯที่ เคารพ กระผมนายไพฑูรย  พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาล              

นครอุบลราชธานี ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหสอดคลองกับกิจกรรมภารงานของ

เทศบาลฯ ขอเสนอดังน้ี  

สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

- สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่สี่    เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรอง ๑๐ ทาน / มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ / ตอไปจะ

ขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒   

 ตามทานสมาชิกเสนอ เชิญยกมือ  / มี  ๑๐  ทาน 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒   

 ตามทานสมาชิกเสนอ เชิญยกมือ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  มีสมาชิกงดออกเสีย / ไมมี 



๑๓. 
 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สําหรับสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปพ.ศ.๒๕๖๓ จะกําหนดไหมครับ /  เชิญทานสมาชิก / เชิญทาน

ประสงค  

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ เพื่อใหสอดคลองกับการติดตามผล

และประเมินผลการทํางานตามแผนพัฒนาของเทศบาล ผมของเสนอเปนชวงตนปคือ 
 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 

- สมัยสามัญ สมัยแรก   เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรอง ๒ ทานครับ / มีผูรับรองถูกตองครับ / ขอมติที่ประชุมครับ 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป   

 พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทานสมาชิกเสนอ เชิญยกมือ  / มี  ๑๐  ทาน 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  

 พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทานสมาชิกเสนอ เชิญยกมือ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  มีสมาชิกงดออกเสีย / ไมมี 
 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.๒   ญัตติ    ขอรับความเห็นชอบขอบริจาครถยานพาหนะ จาก สตง. 

      (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔.๒ เชิญทานนายกฯครับ 

ที่ประชุม 

         มติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  

ดังน้ี 

- สมัยสามัญ สมัยที่สอง เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่สาม เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 

- สมัยสามัญ สมัยที่สี่    เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
 

ที่ประชุม 

          มติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป  

พ.ศ.๒๕๖๓ เริ่มตั้งแตวันที่ ๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
 



๑๔. 

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  

 เรียนทานประธานสภาเทศบาล  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบขอบริจาครถยานพาหนะ จาก สตง.        

ดวยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบขอยานพาหนะรถยนต ย่ีหอมาสดา 

ดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๙๙ อุบลราชธานี จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภาค ๕ อุบลราชธานี  

ที่ทําการปลดระวางใชงาน จํานวน ๑ คัน 

หลักการ 

 เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ขอยานพาหนะรถยนต มาสดา ดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๙๙ 

อุบลราชธานี มาใชในภาระงานกิจกรรมของงานสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

เหตุผล 

 ดวยงานสงเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและงานกีฬานันทนาการ สํานักการศึกษา มีหนาที่

รับผิดชอบในการจัดงานประเพณีตางๆ และจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กและเยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี มีความประสงคจะขอยานพาหนะ รถยนต ย่ีหอมาสดา ดับเบิ้ลแคป หมายเลขทะเบียน      

นข ๑๘๙๙ อุบลราชธานี จากสํานักงานตรวจเงินแผนดินภาค ๕ อุบลราชธานี ที่ยกเลิกการใชงาน มีอายุการ   

ใชงานเกิน ๑๐ ป สภาพในปจจุบันสามารถใชงานไดตามปกติ ซ่ึงสามารถนํามาใชในภารกิจของเทศบาล       

ซึ่งจะเปนประโยชนตอเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงาน ไดมีความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพ แกเทศบาลนครอุบลราชธานี       

จึงขอเสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับทานนายกฯ เชิญทานสมาชิกสภาฯ เชิญทานอําไพวรรณ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ   

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเรียนถามวาในการขอรับบริจาควาเปนไปตามระเบียบอยางไรคะ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเลขานุการสภาฯ 

นายอัมพล      ทองพุ     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานกระผมนายอัมพล  ทองพุ ในฐานะ 

ที่ผมเปนเลขานุการสภาและปลัดเทศบาลเจาหนาที่งบประมาณขอนําเรียนเรื่องการรับมอบการรับบริจาค      

ในสวนของที่ดินและสิ่งกอสราง ไมวาจะเปนการรับมอบจากสวนราชการหรือรับมอบจากเอกชน เม่ือรับมอบ

มาแลวจะมีเรื่องของขอผูกพันเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณในสวนของการบํารุงรักษา คานํ้ามัน จะตองผานสภาฯ

เห็นชอบ แตถารับมอบมาแลวไมมีขอผูกพันเกี่ยวกับคาใชจายงบประมาณ ก็เปนอํานาจหนาที่ของผูบริหาร  

 



๑๕. 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และแกไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๙ ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือภาระ   

ติดพัน หนวยการบริหารสวนทองถ่ิน จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ น้ันๆ ไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ

หนวยการบริหารสวนทองถ่ิน นั้น 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หลักการก็คือถาไมมีคาใชจายฝายบริหารสามารถรับมอบไดเลย แตถามีคาใชจายตองผานสภาฯ        

เพ่ือเห็นชอบ ทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ / เชิญทานอําไพวรรณ  

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ   

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอตั้งขอสังเกตในคราวตอๆไป ควรจะบอกถึงสภาพทรัพยสินที่เราจะรับ

มอบเขามาดวยวาสภาพเปนอยางไร ภาพใหชัดเจนเพราะจะรวมไปถึงงบประมาณที่ตั้งดวยเพราะอายุการใช

งานก็ ๑๐ ป 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปจะขอมติที่ประชุมครับ 
 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับมอบรถยานพาหนะจาก สตง. เชิญยกมือครับ / มี  ๑๐  ทาน 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหรับมอบรถยานพาหนะจาก สตง. เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- มีสมาชิกงดออกเสีย / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม    

              มีมติเห็นชอบใหขอรับบริจาครถยานพาหนะ จาก สตง. 
 

 

 

ระเบียบวาระที่   ๔.๓   ญัตติ   ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบหองน้ํา/สุขาจากบริษัทคิงเพาเวอร 

           ใหเปนทรัพยสินของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

           (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๓ ขออนุมัติเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบในการรับมอบหองน้ํา /สุขา 

จากบริษัทคิงเพาเวอร ใหเปนทรัพยสินของเทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญทานนายกฯ 

 

 



๑๖. 

 

นางสาวสมปรารถนา     วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบหองน้ํา / สุขา จากบริษัทคิงเพาเวอร ใหเปนทรัพยสินของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี  เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการเขารวมโครงการเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนหองน้ําชุมชนในแหลงทองเที่ยว ภายใตแนวคิด KING POWER THAI POWER “พลังคน

ไทย สุขา สุขใจ” จากบริษัท คิงเพาเวอร จํานวน ๑ หลัง เพื่อติดตั้งภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง          

โดยบริษัทคิงเพาเวอรจะเปนผูสนับสนุนคาใชจายในการออกแบบและคากอสรางหองน้ําท้ังหมด น้ัน 

หลักการ 

 เนื่องจากปจจุบัน สวนสาธารณะทุงศรีเมืองเปนสถานที่ทองเที่ยว ออกกําลังกาย และพักผอนหยอนใจ

แกประชาชนทั่วไป มีประชาชนเขามาใชบริการจํานวนมาก ตลอดจนใชเปนสถานที่ในการจัดงานประเพณี     

งานพิธีและงานรัฐพิธีอยูบอยคร้ัง แตการใหบริการประชาชนทางดานหองน้ํา หองสุขา ไมเพียงพอตอจํานวน

ประชาชนที่เขามาใชบริการ และเทศบาลนครอุบลราชธานีไดสมัครเขารวมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

โครงการหองนํ้าชุมชน ในแหลงทองเที่ยวโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกลุมบริษัทคิงเพาเวอร     

ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) นํารองโครงการหองน้ําชุมชนในแหลงทองเที่ยว ภายใตแนวคิด 

KING POWER THAI POWER “พลังคนไทย สุขา สุขใจ” โดยบริษัทคิงเพาเวอรจะเปนผูสนับสนุนคาใชจาย   

ในการออกแบบและกอสรางหองน้ําทั้งหมด ซึ่งการกอสรางไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว โดยติดตั้งหองน้ํา       

หองสุขา ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมืองและบริษัทคิงเพาเวอรไดมอบหองน้ํา KING POWER จํานวน ๑ หลัง 

แกเทศบาลนครอุบลราชธานีแลว เม่ือวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เหตุผล 

 เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนโครงการรวมมือกันระหวาง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬารวมกับกลุม

บริษัทคิงเพาเวอร ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานีเปนผูขอรับการสนับสนุน และไดดําเนินการรับมอบหองน้ํา   

หองสุขา เ รียบรอยแลว  ส วนการดูแลบํ ารุงรักษา เปนหนา ท่ีรับผิดชอบของ ผู รับมอบคือเทศบาล               

นครอุบลราชธานี ดังน้ันเพื่อใหทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสินของเทศบาลโดยสมบูรณ จําเปนตองไดรับความ

เห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานีจึงสามารถดําเนินการในสวนอื่นๆ

ตอไปได ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ 

(๓) , ๕๓ (๖) , ๕๖ (๘) 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบ จากสมาชิกสภาเทศบาล           

นครอุบลราชธานี เพื่อใหทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสินของเทศบาลนครอุบลราชธานีโดยสมบูรณ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายเฉลิมพล   ม่ังคั่ง      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณทานนายกฯ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม เม่ือไมมีผมขอมติที่ประชุม 

 



๑๗. 

 

- ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบใหรับมอบหองน้ํา/สุขาจากบริษัทคิงเพาเวอร ใหเปนทรัพยสินของ  

            เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญยกมือครับ / มี  ๑๐  ทาน 

- ทานสมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหรับมอบหองนํ้า/สุขาจากบริษัทคิงเพาเวอร ใหเปนทรัพยสินของ  

            เทศบาลนครอุบลราชธานี เชิญยกมือครับ / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  มีสมาชิกงดออกเสีย / ไมมี 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๔   การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการ  

                            ติดตามและประเมินผล (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  

 -  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการติดตามและ  

    ประเมินผล (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

                              องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๔  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ

กรรมการติดตามและประเมินผล เชิญทานนายกฯ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนกรรมการพัฒนา

เทศบาล และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดแตงตั้ง

สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือกเปนกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล ตามคําสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ๔๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑     

และคําสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ๔๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ แตเนื่องจากสมาชิกภาพ

ของสมาชิ กสภา เทศบาลนครอุ บลราชธานี  ที่ ไ ดรั บก ารคัดเลือกดั งกลา วไดสิ้ นสุดล ง ตามคําสั่ ง

กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๙๐๒/๒๕๖๑ เรื่อง ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

และไดมีการแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ชุดใหม ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิก

สภาทองถ่ิน ในกรณีที่มีการยุบสภาทองถ่ิน เร่ือง การคัดเลือกและแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ 

ที่ประชุม 

            มีมติเห็นชอบ ใหรับมอบหองน้ํา / สุขา จากบริษัทคิงเพาเวอร ใหเปนทรัพยสินของ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี   



๑๘. 

 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กําหนดวา กรณีที่ผูไดรับการ

คัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนผูที่พนไปภายในสี่สิบหาวัน นับแตวันที่วางลง 

และใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกแทนน้ัน อยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 ดังน้ัน เพ่ือใหเทศบาลนครอุบลราชธานี มีกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล ในสวนของสมาชิกสภาเทศบาล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา 

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเรียน

มาเพ่ือโปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนกรรมการพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ คน  และกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ คน  ผลการคัดเลือกเปนประการใด  โปรดแจงมายัง 

เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อจะไดแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนกรรมการพัฒนาเทศบาลและกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับทานนายกฯใหสมาชิกสภาฯคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ ทานเปนคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล / เชิญผูเสนอครับ 

นายชัยโรจน     สินธุพุฒิพงศ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายชัยโรจน   สินธุพุฒิพงศ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ขออนุญาตเสนอชื่ อสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ ท าน เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ดังนี้             

ทานชาญณรงค  ชลการ , ทานประสงค  จันจําปา , ทานฤทธิสรรค  เทพพิทักษ  

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรองดวยครับ / มีผูรับรอง ๔ ทาน ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบให ทานชาญณรงค ชลการ , ทานประสงค จันจําปา , ทานฤทธิสรรค   

 เทพพิทักษ เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เชิญยกมือครับ / มี  ๗  ทาน 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให ทานชาญณรงค  ชลการ , ทานประสงค จันจําปา , ทานฤทธิสรรค   

 เทพพิทักษ เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ๓ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

-  มีมติเห็นชอบให  นายชาญณรงค ชลการ , นายประสงค จันจําปา , นายฤทธิสรรค   

 เทพพิทักษ  เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 



๑๙. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปใหคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๓ ทาน เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล เชิญทานประสงคครับ 

นายประสงค     จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ กระผมนายประสงค  จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาล               

นครอุบลราชธานี กระผมขอเสนอชื่อสมาชิก ๓ ทานดังนี้ ทาน น.อ.บุญมี  สุปรียชาติ  , ทานชัยโรจน        

สินธุพุฒิพงศ , ทานอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ  

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอผูรับรอง / มีรับรอง ๓ทานถูกตอง ตอไปผมจะขอมติที่ประชุม 
 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบให น.อ.บุญมี สุปรียชาติ , ทานชัยโรจน  สินธุพุฒิพงศ , ทานอําไพวรรณ     

 เปรมภิรักษ เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เชิญยกมือครับ / มี  ๗  ทาน 

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบให น.อ.บุญมี สุปรียชาติ , ทานชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ ,ทานอําไพวรรณ     

 เปรมภิรักษ เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เชิญยกมือครับ / ไมมี 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ๓ ทาน 
 

 

ที่ประชุม    

- มีมติเห็นชอบให น.อ.บุญมี สุปรียชาติ , นายชัยโรจน  สินธุพุฒิพงศ , นางอําไพวรรณ     

 เปรมภิรักษ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

 

 

 

หยุดพักชั่วคราว  เวลา ๑๒.๐๐ น. 

นัดประชุม ในวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

(โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 

มาตรา ๒๔ วรรคสี่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน ขอ ๓๐ 
 

 
 

 

 

 

 



๒๐. 

 

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 เม่ือมาครบองคประชุม ผมขอเริ่มการประชุมสภาตอจากเม่ือวาน เชิญทานนายกฯครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔.๕    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเทศบาล เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนจาก 

                             การติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธแบบ Street Box และปายโฆษณา 

                             ประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อนําสงคืน 

                             รายไดแผนดิน   (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเทศบาล เพื่อจายเปนเงินผลประโยชน

ตอบแทนจากการติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธแบบ Street Box และปายโฆษณาประชาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกสในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อนําสงคืนรายไดแผนดิน เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง  ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเทศบาล เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนจากการติดตั้ง

ปายโฆษณาประชาสัมพันธแบบ Street Box และปายโฆษณาประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส ในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานีเพื่อนําสงคืนรายไดแผนดิน เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ดวยตามที่ สํ านักงานการตรวจ เ งินแผนดิน โ ดยสํ านักงานการตรวจเงินแผ นดินภูมิภาคท่ี ๕          

(จังหวัดอุบลราชธานี) ไดตรวจสอบเฉพาะกรณีรองเรียนกลาวหา นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี อนุญาต   

ใหเอกชนติดต้ังปายโฆษณาประชาสัมพันธในที่สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งไมเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ การอนุญาตใหติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธดังกลาว    

เพ่ือเอื้อประโยชนใหแกเอกชน ซึ่งจากผลการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๕ ปรากฏวา 

มีหลักฐานอันควรเชื่อวาการใชจายเงินแผนดิน มีพฤติการณอันเปนการจงใจปฏิบัติหนาที่ หรือใชอํานาจขัดตอ 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือ กฎหมาย และมีขอบกพรอง เนื่องจากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการและกอใหเกิดความเสียหาย โดยพิจารณาให

เทศบาลนครอุบลราชธานี นําเงินซึ่งไดรับจากการจายผลประโยชนตอบแทน จากการติดตั้งปายเปนรายป   

ตามบันทึกขอตกลงติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่  ๖ สิงหาคม 

๒๕๕๖ และบันทึกขอตกลงติดต้ังปายโฆษณาประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ นําเงิน

สงคืนรายไดแผนดิน ซึ่งเงินที่ ไดรับจากการจายผลประโยชนตอบแทนจากการติดตั้งปายประชาสัมพันธมี

รายละเอียดดังนี้ 

 



๒๑. 

 

 ๑. ตามใบเสร็จเลมที่ ๓๖๖ เลขที่ ๔ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน    ๑๘,๐๐๐ บาท 

 ๒. ตามใบเสร็จเลมที่ ๒ เลขที่ ๑ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม   ๒๕๕๗ จํานวน   ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. ตามใบเสร็จเลมที่ ๒ เลขที่ ๕ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ จํานวน   ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 ๔. ตามใบเสร็จเลมที่ ๑๙๗ เลขที่ ๔ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวน   ๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน          ๔๙๘,๐๐๐ บาท 

  จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน เงินท่ีไดรับจากผลประโยชนตอบแทนจากการติดตั้งปายประชาสัมพันธ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับเงินเขาเปนรายไดในปงบประมาณที่ลวงมาแลว และเงินจํานวนดังกลาว       

ไดตกเปนเงินสะสมแลว ดังนั้น เพ่ือสามารถเบิกจายเงินสะสม กรณีเงินผลประโยชนตอบแทนจากการติดตั้ง

ปายโฆษณาประชาสัมพันธแบบ Street Box และปายโฆษณาประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส ในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานีเพื่อนําสงคืนรายไดแผนดิน จึงขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา

อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเทศบาล โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

      หลักการ 

  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาล ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อจายกรณีเงิน

ผลประโยชนตอบแทนจากการติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธและปายโฆษณาประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนําสงคืนรายไดแผนดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ     

รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๙๔ กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายรับและตอมามีการขอคืนในลักษณะลาภ     

มิควรไดภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถอนคืนเงินรายรับโดยถือปฏิบัติตาม           

ขอ ๙๕-๙๖ ขอ ๙๕ การถอนคืนเงินรายรับตามขอ ๙๔ ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญดังนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับที่นําสงเปนเงินรายรับที่นําสงแลว 

(๒) หลักฐานเอกสารที่เก่ียวของอื่นๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง คําขอเงินคืน 

เงินคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด เปนตน 

ขอ ๙๖ กําหนดวา วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติภายใตเงื่อนไขดังนี้ 

 (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รายรับเม่ือตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จายขาดเงินสะสม โดยตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

      เหตุผล 

  เน่ืองจากเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความจําเปนที่จะตองเบิกจายเงินสะสม กรณีเงินผลประโยชน

ตอบแทนจากการติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธ และปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสในเขตเทศบาลฯ   

เพื่อนําสงคืนรายไดแผนดิน ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท       

(สี่แสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน) ซึ่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครอุบลราชธานี มียอดเงิน 

 

 



๒๒. 

 

สะสมคงเหลือทั้งสิ้น จํานวน ๕๙๓,๐๒๐,๙๒๓.๓๕ บาท (หารอยเกาสิบสามลานสองหม่ืนเการอยยี่สิบสามบาท

สามสิบหาสตางค) เพ่ือใหสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติตอไป 

นายเฉลิมพล   ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยอดเงินสะสมของ ณ วันที่๒ มกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๕๘๗,๓๘๘,๙๘๓.๙๙ บาท แตยอดจายขาดเงิน

สะสม ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  จํานวน ๕๙๓,๐๒๐,๙๒๓.๓๕ บาท ตัวเลข ๒ ยอดไมตรงกันไมรูเอา

ตัวเลขมาจากไหน ยอดเงินหายไปไหน ๕ ลานกวาบาท ใหไปหารายละเอียดมาช้ีแจงในสภาฯ  

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหทานรักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

นายเฉลิมพล   ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นางพิมพนภัส     ภัทรกอพงศสุข      รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทาน ดิฉันนางพิมพนภัส   

ภัทรกอพงศสุข รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง เงินเดือนเพิ่มจากเดิมเพิ่มเปน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะ

มีการข้ึนเงินเดือนของเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือฐานเงินเดือนที่ปรับข้ึนแลวเลยทําใหเงินตองเพ่ิมข้ึนอีกจากเดือนละ ๒๑ ลานบาท เปน ๒๒ ลานบาท 

ก็เลยตองมาเพิ่มอีก ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้เปนตัวเลขทางบวก คือบวกกันไวกอน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท        

ใชหรือไม ตัวเลขที่สองคือ 

นางพิมพนภัส      ภัทรกอพงศสุข     รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 

 ตัวเลขที่สองคือ ลูกหนี้ เงินยืม สองแสนกวาบาท 

นายเฉลิมพล   ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็เอามาเปนฐานบวกเปนหกลานสองแสนกวาบาท แลวพอยายตัวนี้มาปุบมันทําใหเงินสะสมลดลงถูก

ไหม เงินสะสมลดลงการกันเงิน ๑๐ เปอรเซ็นต เงินสะสมก็เลยตองลดลงตามไปดวย ลดลงไปเทาไหร 

นางพิมพนภัส     ภัทรกอพงศสุข       รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 

 ลดลงไปอีกหกแสนหาหมื่นกวาบาท 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 พอเอาตัวเลขสามตัวนี้บวกสองอันลบดวยตัวเลขฐานที่ลดลงเปนตัวเลขลบหกแสนกวาก็เลยจะทําให

ตัวเลขนั้นตางกันจากเดิมคือหาลานหกใชหรือไม 

นางพิมพนภัส     ภัทรกอพงศสุข      รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 

 ใชคะ 

 



๒๓. 

 

นายเฉลิมพล   ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เขาใจ เพราะฉะนั้นฝายบริหารยืนตัวเลขนี้ เด๋ียวทานไปแกเงินคงเหลือใหเปนปจจุบันดวย 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพ เนื่องจากตัวเลขของยอดเงินสะสมคงเหลือนั้นไดมีการ

เปลี่ยนแปลงและในปจจุบันน้ีดิฉันขอแกไขในญัตติน้ีวา ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลนครอุบลฯ              

มียอดเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น ๕๘๗,๓๘๘,๙๘๓.๙๙ (หารอยแปดสิบเจ็ดลานสามแสนแปดหม่ืนแปดพันเการอย

แปดสิบสามบาทเกาสิบเกาสตางค) 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมอยากใหทางนิติกรอธิบายวาทําไมหลักการการคืนเงินทําไมถึงตองเปนอํานาจสภาฯ  

เชิญครับ 

จ.อ.นนทธวัช   ทาศิริ     นิติกรปฏิบัติการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาและผูบริหารทุกทาน กระผมจาเอกนนทธวัช   ทาศิริ 

นิติกร  รักษาการหัวหนาฝายรักษาความสงบ กรณีจายขาดเงินสะสมเปนอํานาจของสภาตามระเบียบ เนื่องจาก

ไมไดเปนงบประมาณในปนั้นๆจึงตกเปนเงินสะสม จึงตองใชอํานาจของสภาครับ กรณีอายุความตามกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา ๔๑๙ ในเรื่องลาภมิควรไดนั้น ทานหามมิใหฟองคดีเ ม่ือพนกําหนดปหนึ่งนับ

แตเวลาที่ฝายผู เสียหายรูวาตนมีสิทธิเรียกคืน หรือ เมื่อพนสิบปนับแตเ วลาที ่สิทธ ินั้นไดมี ขึ้น ซึ่งกรณี

ของทางเทศบาลนครอุบลราชธานีไดรับหนังสือแจงมูลจากทาง สตง. เรารับหนังสือเม่ือวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๖๑ ซึ่งจะสิ้นสุดอายุความ ๑ ป วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครับ 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ก็คือยังอยูในอายุความที่สามารถคืนเงินได ก็เปนอํานาจของสภาฯอนุมัติ มีทานสมาชิกจะอภิปราย

หรือไมครับ / เชิญครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯและสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ  สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนถามวาในการทักทวงของ สตง. นั้น ประเด็นที่ ๑ ในการที่ติดตั้งให

เขาเชาตัว Street box นั้นเราใชเงินงบประมาณประจําปหรือวาเงินสะสม ประเด็นที่ ๒ สตง.ชี้มาเลยหรือไมวา

ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน ประเด็นที่ ๓ ถา สตง. ชี้อยางนั้นแลวเราจะนําสงเปนรายไดแผนดินในรหัสของใคร

อยางไร กราบขอบพระคุณคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหเจาหนาที่ เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 

 



๒๔. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

จ.อ.นนทธวัช   ทาศิริ   นิติกรปฏิบัติการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาและผูบริหารทุกทานครับ  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ประเด็นท่ี ๑ นี้ไมไดใชงบประมาณ ผมตอบแทนให ไปเก็บเงินเขามาเปนรายได เราไมไดไปลงทุนอะไร

เลย เขามาติดตั้งใหใชหรือไม แลวเราไปเก็บเงินเขามาแตวามันเปนที่สาธารณประโยชน ที่สาธารณประโยชน

นั้นคนท่ีสามารถจะอนุญาตใหใชไดคือผูวาราชการจังหวัด แตทานนายกฯไมทราบทานเลยอนุญาตใหเขาติดตั้ง 

สตง. ก็เลยมาตรวจเจอ สตง. วาอยางไรบางใน ๒ ประเด็นนั้น อธิบาย 

จ.อ.นนทธวัช   ทาศิริ     นิติกรปฏิบัติการ 

 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไดแจงกับทางเทศบาลวา กรณีท่ีทางเทศบาลอนุญาตใหบริษัทเอกชนติดตั้ง

ปายไมสามารถดําเนินการได ตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ความวาอยางท่ีทานประธานสภาไดแจงใน

ที่ประชุมวาเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ทีนี้ตองดําเนินการเรียกเงินคืน ทาง สตง. ไดชี้เลยวาตองคืนคลัง 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 มีทานสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม  เชิญครับ 

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ มีขอสงสัยวาเวลาที่จะสงคืนเปนรายไดแผนดินนั้นจะตองมีหนวยงาน

เจาของรายได ถามวาทางเทศบาลฯจะสงคืนเปนรายไดของใคร 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ปกติเทศบาลฯมีรหัสสงคืนรายไดแผนดินหรือไม/ไมมี แลวจะสงอยางไร เชิญทานอําไพวรรณแนะนํา 

ดวยครับ 

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตนําเรียนถาสมมุติวาอํานาจในการอนุญาตเปนของจังหวัดน้ัน

แสดงวาเปนรายไดของจังหวัด ก็ตองใชรหัสของสํานักงานจังหวัด 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ตามคําแนะนําของทานสมาชิก ทางเทศบาลฯเขาใจวิธีการนะหลังจากผานสภาฯเสร็จเรียบรอย          

ก็รีบดําเนินการไปขอรหัสของทางสํานักงานจังหวัดซึ่งเปนฝายเลขาผูวาฯ แลวนําสงคืนตรงน้ันและแจงคลัง

จังหวัดทราบอีกครั้งหนึ่ง มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม เม่ือไมมีผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเทศบาล เพ่ือจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนจาก

การติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธแบบ Street Box และปายโฆษณาประชาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกสในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพ่ือนําสงคืนรายไดแผนดิน โปรดยกมือข้ึน / มี

สมาชิกยกมือ ๑๐ ทาน 



๒๕. 

 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเทศบาล เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทน

จากการติดตั้งปายโฆษณาประชาสัมพันธแบบ Street Box และปายโฆษณาประชาสัมพันธ

อิเล็กทรอนิกสในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพ่ือนําสงคืนรายไดแผนดิน   โปรดยกมือข้ึน / 

ไมมีสมาชิกยกมือ   

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 
 

ระเบียบวาระที่    ๔.๖    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตาม 

                               อํานาจหนาที่   (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)  
 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๖ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง  ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่

 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน       

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗       

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ดวนท่ีสุด        

ที่ อบ ๐๐๒๓.๓/๒๑๔๙๕  ลงวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   ๒. สําเนาหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๗๓๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๓.  แบบแปลนประมาณราคาตา ม

โครงการฯ ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๕๐ โครงการ ๔. รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ 

ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหกับประชาชนและเพ่ือดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ใหครอบคลุม ประกอบกับกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ินไดแจงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ําตอเนื่องใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการกระตุนเศรษฐกิจในทองถ่ินและการแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ/

กิจกรรมที่มีสวนผสมของยางพาราและอยูในแผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน เพื่อขอใชจายเงินสะสมตามอํานาจ 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเทศบาล เพ่ือจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนจากการติดตั้ง

ปายโฆษณาประชาสัมพันธแบบ Street Box และปายโฆษณาประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสใน          

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเพื่อนําสงคืนรายไดแผนดิน   



๒๖. 

 

หนาท่ีดานบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เปนการเ พ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

กิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน และใหพิจารณานําเงินสะสมที่มีอยูหลังจากไดสํารอง

เปนรายจายที่จําเปนไวแลวและเพียงพอที่จะนําไปใชจายโดยไมกระทบตอเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

มาใชในการดําเนินการนั้น ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ ๒ 

มกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๕๘๗,๓๘๘,๙๘๓.๙๙ บาท (หารอยแปดสิบเจ็ดลานสามแสนแปดหม่ืนแปดพัน  เกา

รอยแปดสิบสามบาทเกาสิบเกาสตางค) 

  ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงได

จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๕๐ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๒,๐๓๗,๖๗๑ 

บาท (เจ็ดสิบสองลานสามหมื่นเจ็ดพันหกรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดย

มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

      หลักการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๘๙ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่ง

เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือตามที่กฎหมายกําหนด  

 (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทตาม

ระเบียบแลว 

 (๓) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีก

รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย

เกิดข้ึน 

 (๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอหนี้

ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใช

จายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 

 ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

      เหตุผล 

 เพ่ือใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
ในการแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ําและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตเทศบาล         
นครอุบลราชธานีตามอํานาจหนาที่ ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณเปนโครงการที่รวบรวมมาจากปญหาและ 
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ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ผานชองทางตางๆ เชน เวทีประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดจัดทํา 
โครงการด านพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานคุณภาพชีวิต จํานวน 50 โครงการ งบประมาณ 
72,037,671 บาท ดังน้ี 
 
 1. โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ  1,590,000  บาท   

 2. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สามแยกถนนแจงสนิทตัดถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,327,796  บาท 

 3. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สี่แยกถนนพิชิตรังสรรคตัดถนนอุปราช งบประมาณ   1,133,000  บาท  

 4. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สี่แยกถนนนครบาลตัดกับสุริยาตร งบประมาณ  1,223,000  บาท   

 5. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สี่แยกถนนผาแดงตัดกับสุริยาตร งบประมาณ  1,102,000  บาท   

 6. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง งบประมาณ  1,116,000  บาท   

 7. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ งบประมาณ   1,115,000  บาท   

 8. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล งบประมาณ  1,080,875  บาท   

 9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 5/1 

  งบประมาณ  520,000  บาท   

 10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 5/2 

   งบประมาณ  760,000  บาท   

 11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 5 

  งบประมาณ  2,190,000 บาท   

 12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 7 

  งบประมาณ  1,550,000 บาท   

 13. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 9 

  งบประมาณ  1,120,000 บาท   

 14. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 11 

  งบประมาณ  2,030,000 บาท   

 15. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 13 

  งบประมาณ  2,400,000 บาท   
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 16. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 15 

  งบประมาณ   1,660,000  บาท   

 17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 17  

  งบประมาณ  1,010,000  บาท   

 18. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 19  

  งบประมาณ  1,470,000  บาท   

 19. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 21 

  งบประมาณ  1,450,000 บาท   

 20. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 11 

  งบประมาณ  2,710,000  บาท  

 21. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 13 

   งบประมาณ   1,640,000  บาท   

 22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 15 

   งบประมาณ  1,930,000  บาท   

 

 23. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 17   

   งบประมาณ  1,240,000  บาท   

 24. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 19  

   งบประมาณ  1,210,000  บาท   

 25. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช 

   งบประมาณ  1,143,000  บาท   

 26. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบตลาดหนองบัว                                 

   งบประมาณ  4,090,000  บาท   

 27. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยเชื่อมถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน        

   งบประมาณ    783,000  บาท   

 28. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 12.3 

   งบประมาณ  3,060,000 บาท   

 29. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําศูนยบริการสาธารณสุข 4 (บานดู) 

   งบประมาณ 4,060,000 บาท   

 30. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนนธรรมวิถี – ลํารางนาควาย)  

   งบประมาณ  8,620,000 บาท  

 31. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค 

  (ขางบานเลขที่ 74/2) งบประมาณ  473,000  บาท   
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 32. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 10.2 

  (ขางบานเลขที่ 36) งบประมาณ  152,000  บาท   

 33. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13 

   งบประมาณ  439,000  บาท   

 34. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 6 

  (ขางบานเลขที่ 26) งบประมาณ  1,199,000 บาท   

 35. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล – ตระการ 2.3  

   งบประมาณ  389,000  บาท   

 36. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยขางซอยบูรพาใน 2 

   งบประมาณ  215,000  บาท   

 37. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง 

  (ซอยแยกซอยขางบานเลขที่ 326) งบประมาณ  255,000  บาท   

 38. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 14  

  (ขางบานเลขที่ 17) งบประมาณ  146,000  บาท   

 39. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยแจงสนิท 5  

  (ขางบานเลขที่ 23) งบประมาณ  554,000   บาท   

 40. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี 

  (ขางบานเลขที่ 70/1) งบประมาณ  360,000   บาท   

 41. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล – ตระการ 14 

  (ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ  178,000   บาท   

 42. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค 

  (ขางบานเลขที่ 56/3) งบประมาณ  163,000   บาท   

 43. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเทพโยธี 6 (ขางบานเลขที่ 3) 

  งบประมาณ  450,000   บาท   

 44. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชลประทาน – ทาบอ 10  

  (บอน้ําโจก) งบประมาณ  234,000   บาท   

 45. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์  

  (ขางบานเลขที่ 619) งบประมาณ  100,000   บาท   

 46. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 11  

  (ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง) งบประมาณ  2,720,000 บาท   

 47. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ขางบานเลขที่ 24) 

  งบประมาณ  131,000   บาท   
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 48. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเขื่อนธานี 1 

  งบประมาณ  1,383,000 บาท   

 49. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 11 

  (ขางบานเลขที่ 97) งบประมาณ  1,263,000 บาท   

 50. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1                

 งบประมาณ  4,900,000 บาท 
 รายละเอียดโครงการฯ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดังน้ัน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการ
ดังกลาว จํานวน 50 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 72,037,671 บาท (เจ็ดสิบสองลานสามหม่ืนเจ็ดพัน
หกรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมจะขอพิจารณาไปทีละโครงการนะครับทานสมาชิก เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหนายปญญา ทองสรรค หัวหนางาน

วิศวกรรมโยธา เปนผูชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ ๑,๙-๕๐ สวนโครงการที่ ๒-๘ มอบใหนายศรัณย   ศรีเมือง 

หัวหนาฝายสาธารณูปโภค เปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญเจาหนาที่ครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทาน กระผมนายปญญา      

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา สํานักการชาง ครับ ผมขอนําเสนอโครงการเปน Power point ดังน้ี 

1. โครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ  1,590,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล 

- ปายอลูมิเนียม  ขนาด 0.30 x 1.00 ม. พรอมทอเสาเหล็ก อาบสังกะสี Ø 4 นิ้ว 
 - จํานวน  100  ปาย 

ปญหา 

 - ไมมีปายระบุตําแหนงที่ชัดเจน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- มีปายระบุตําแหนงและชื่อถนนที่ชัดเจน  

- มีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 
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นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ กระผมนายภพ   ภูสมปอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอสอบถามในรายละเอียดแบบแปลนนี้วาปายนี้รวมเสาหรือไม ประเด็น

ที่ ๒ คือ เสาจะมีการลงสีหรือไม ๓ คือ ตอมอเดิมยังใชของเดิมหรือไม กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ปายรวมเสาและไมมีการลงสีเนื่องจากเสาใชแบบชุบสังกะสี สวนตอมอใช

ของใหมครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ  ในงานตอมอใหแยกวัสดุมาดวยจะไดตอบขอซักถามของ              

ฝายตรวจสอบได งานปายไดมีการเปรียบเทียบราคาหรือไม และในสวนเรื่องของเสาน้ีผมมองวาถาทําแลวก็

นาจะทําใหสวยไปเลย นาจะมีการลงสีที่เสาดวย ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภา สําหรับเรื่องปายนี้เราไดมีการเปรียบเทียบราคาแลวทั้ง ๓ รานคา  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในคราวหนาถามีการออกแบบควรจะมีการลงสีที่เสาเพ่ืออายุการใชงานที่ยาวนานข้ึนดวย มีสมาชิกทาน

ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ดิฉันขอสอบถามในประเด็นที่ ๑ คือ ในจํานวน ๑๐๐ ปายน้ีดําเนินการ 

เพ่ือทดแทนของเดิมกี่ปายและทําใหมกี่ปาย ประเด็นท่ี ๒ ปายที่แทนของเดิมแลวอุปกรณเดิมเก็บไวที่ไหนทําไม

เราใชไมไดถึงตองใชของใหมทั้งหมด ขอบคุณคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทําใหมทั้งหมด ๓๕ ปาย ทดแทนของเดิมทั้งหมด ๖๕ ปาย 

 



๓๒. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือ ๖๕ ปายท่ีเอาไปแทนนี้คือปายตัวเกาชํารุดเสียหายใชหรือไม 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 ใชครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แตวาเราจะเปลี่ยนปายนี้ใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด เหตุผลเพราะอะไร 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 เพราะจะไดจัดระเบียบเมืองใหมและปายเกานั้นใชงานมานานครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค   จันจําปา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จะเปนไปไดหรือไมถาเราจะเอาปายเกาที่รื้อถอนออกมาแลวเอาไปเติม

ในถนนเล็กๆที่ไมมีปายเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในการทําปายน้ีอยูในอํานาจหนาที่ขอใด เชิญครับ 

นายอัมพล    ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล   ทองพุ  

เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ 

ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ 

(๒) ครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ที่ผมถามนี้เพ่ือตองการใหใสวาอยูในระเบียบหนาที่หรือไม  ในทุกโครงการนี้ผมขอใหใสดวยวาอํานาจ

หนาที่ในขอใด และระยะเวลาในการจัดทําโครงการตางๆหลังจากอนุมัติไปแลววามีระยะเวลาเทาไหร มีสมาชิก

ทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สรุปวาเปลี่ยนปายใหมท้ังหมด    

ขออนุญาตขอเปนเอกสารเพิ่มเติมดวยเพราะวาเสานี้ชํารุดแคไหนและเหมาะสมที่จะเปลี่ยนหรือยังคะ  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานนายกฯรับไปพิจารณาดําเนินการดวยนะครับ ประเด็นที่ ๑.เสาท้ัง ๖๕ ตนนี้มีสภาพความเสื่อมทาง

ทรัพยสินเปนอยางไร   ๒.หลักการท่ีจะเปลี่ยนแลวทําใหเหมือนกันนี้เปนการจัดระเบียบเมืองอยางไร  เชิญทาน

รองนายกฯครับ 



๓๓. 

 

นายยอดยุทธ    เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายยอดยุทธ           

เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ขออนุญาตชี้แจง คือในเรื่องหลักการปฏิบัตินั้นเรามีทาง

เจาหนาที่ดูแลและเราตองปฏิบัติตามระเบียบอยูแลว ก็ขออนุญาตตอสภาวาความเปนไปไดที่จะพัฒนาเมือง 

เปลี่ยนแปลงบานเมืองใหมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนนั้นหลักการปฏิบัติ ผูปฏิบัติกับนโยบายน้ันตอง

เดินคูกันไป ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมขอใหคําแนะนํา ก็คือทําไมผมใหพรีเซนแบบนี้ ๑.ก็คืออยากใหรูวาเกิดปญหาอะไรข้ึน 

๒.จะแกปญหานี้อยางไร ๓.รูปแบบของการแกไข ๔.ประชาชนไดประโยชนอะไร เพื่อใหการทํางานเปนไปอยาง

ราบรื่นนะครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม (มีสมาชิกมาประชุม ๑๐ คน) 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล    
   งบประมาณ  1,590,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง 
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล    
   งบประมาณ  1,590,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 
 

 

 

  
 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการที่ ๒ เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทาน กระผมนายศรัณย      

ศรีเมือง  หัวหนาฝายสาธารณูปโภค สํานักการชาง ครับ 

2. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีสามแยกถนนแจงสนิทตัด
ถนนสุริยาตร   งบประมาณ  1,327,796  บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนน 
            แจงสนิทตัดถนนสุริยาตร   
 - งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาไฟจราจรเดิม 
 - งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด  LED 
 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

ท่ีประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการจัดทําปายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล งบประมาณ 1,590,000 บาท   



๓๔. 

 

ปญหา 

- ความเสื่อมสภาพและลาสมัยของอุปกรณ   

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

 - มีสัญญาณไฟจราจรท่ีชัดเจน แข็งแรง และ ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

 - มีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๖) 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ประเด็นที่จะสอบถามมีดังน้ีนะครับ ๑.เครื่องควบคุมไฟจราจรพรอมฐาน

ไดราคามาอยางไร ๒.เรื่องโคมไฟสัญญาณจราจรชนิด LED ขนาด ๓๐๐ ม.ม. ชนิด ๔ ดวงโคม ไดราคามา 

อยางไร ๓. ดวงโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด LED ขนาด ๓๐๐ ม.ม. ชนิด ๔ ดวงโคม มีโคมนับถอยหลังตําแหนง

เหลือเลขสามตัว ไดราคามาอยางไร เสาสัญญาณไฟจราจรชนิดสูงพรอมฐาน ๔. บอพักขนาด ๗๐*๗๐ ไดราคา

มาอยางไรและใชหลักการในการประมาณราคาเชน Factor F ลักษณะใดในการประมาณราคา ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ ที่มาของราคาวัสดุอุปกรณเราสืบราคาจากบริษัทผูผลิต ๓ แหงแลว   

เราจะเลือกราคาเฉลี่ย Factor F ใชของงานทาง สวนบอพักนี้เราใชรูปแบบมาตรฐานของ ก.ท.ม. ครับ  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายภพ     ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาครับ คือในการประมาณราคานี้ก็เปนราคาท่ีรวมมาทั้งหมด และอยากใหไป

ถอดแบบใสรายละเอียดเพิ่มเติมดวยนะครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการเหลานี้ผานการตรวจสอบจากทานโยธาแลวใชหรือไมครับ 

นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ไดมีการตรวจสอบทั้งหมดแลวครับ แตที่อภิปรายนั้นเพื่อใหทางทานสมาชิกทานอื่นไดรับทราบขอมูล

ดวยครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 



๓๕. 

 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สามแยกถนนแจงสนิทตัดถนนสุริยาตร   งบประมาณ  1,327,796  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สามแยกถนนแจงสนิทตัดถนนสุริยาตร  งบประมาณ  1,327,796  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 

 

 
 

  
 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๓ เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 3. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิต
รังสรรคตัดถนนอุปราช งบประมาณ 1,133,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนน
พิชิตรังสรรคตัดถนนอุปราช   
 
 - งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม 

- งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด  LED 
 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ปญหา 

 - ความเสื่อมสภาพและลาสมัยของอุปกรณ   

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

 - มีสัญญาณไฟจราจรท่ีชัดเจน แข็งแรง และ ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

 - มีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๖) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรคตัดถนนอุปราช   งบประมาณ   1,133,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สามแยกถนนแจงสนิทตัดถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,327,796  บาท   



๓๖. 
 
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรคตัดถนนอุปราช   งบประมาณ   1,133,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 
 
  

 
 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๔ เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 ๔. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาล
ตัดกับถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,223,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนน
นครบาลตัดกับถนนสุริยาตร   
 - งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม 

- งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด  LED 
 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ปญหา 

- ความเสื่อมสภาพและลาสมัยของอุปกรณ   

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

 - มีสัญญาณไฟจราจรท่ีชัดเจน แข็งแรง และ ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

 - มีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๖) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,223,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,223,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สี่แยกถนนพิชิตรังสรรคตัดถนนอุปราช งบประมาณ   1,133,000  บาท   



๓๗. 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๕ เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 5. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัด
กับถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,102,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี    
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผา 
            แดงตัดกับถนนสุริยาตร   
 - งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม 

- งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด LED 
 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ปญหา 

- ความเสื่อมสภาพและลาสมัยของอุปกรณ   

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

 - มีสัญญาณไฟจราจรท่ีชัดเจน แข็งแรง และ ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

 - มีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๖) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,102,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,102,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 
 

 
 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี       
สี่แยกถนนนครบาลตัดกับถนนสุริยาตร งบประมาณ 1,223,000  บาท   

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สี่แยกถนนผาแดงตัดกับถนนสุริยาตร งบประมาณ  1,102,000  บาท   



๓๘. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๖ เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 ๖. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์
ตัดถนนผาแดง งบประมาณ  1,116,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี    

 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนน   
  สรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง   

 - งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม 
- งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด  LED 

 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ความเสื่อมสภาพและลาสมัยของอุปกรณ   

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

 - มีสัญญาณไฟจราจรท่ีชัดเจน แข็งแรง และ ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

 - มีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๖) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง งบประมาณ  1,116,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง งบประมาณ  1,116,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 
 

  

  

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๗ เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง    หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 ๗. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธี
ตัดถนนพโลรังฤทธิ์ งบประมาณ   1,115,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้    

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี     
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง  งบประมาณ  1,116,000  บาท   



๓๙. 
 
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพ 
            โยธีตัด ถนนพโลรังฤทธิ์   
 - งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม 

- งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด  LED 
 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
ปญหา 

- ความเสื่อมสภาพและลาสมัยของอุปกรณ   

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

 - มีสัญญาณไฟจราจรท่ีชัดเจน แข็งแรง และ ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

 - มีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๖) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ งบประมาณ   1,115,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ งบประมาณ   1,115,000  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 
 

  
  

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๘ เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 ๘. โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์
ตัดถนนนครบาล งบประมาณ  1,080,875  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนน
สรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล  
 - งานรื้อถอนเสาไฟพรอมระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรเดิม 

- งานกอสราง/ปรับปรุงเสาไฟจราจรพรอมติดตั้งระบบควบคุม สัญญาณไฟ พรอมดวงโคมชนิด  LED 
 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี    
สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์ งบประมาณ   1,115,000  บาท   



๔๐. 

 

ปญหา 

- ความเสื่อมสภาพและลาสมัยของอุปกรณ   

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

 - มีสัญญาณไฟจราจรท่ีชัดเจน แข็งแรง และ ทันสมัย เพื่อความปลอดภัยบนทองถนน 

 - มีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอยและเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๖) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล 
           นครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล งบประมาณ  1,080,875  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนคร 
   อุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล งบประมาณ  1,080,875  บาท    
            โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 

  
  

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๙ เชิญครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทาน ๙. โครงการปรับปรุงผิว

จราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๕/๑ งบประมาณ  ๕๒๐,๐๐๐  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้

    - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยแจงสนิท 5/1   กอสรางผิวจราจร
พาราแอสฟลท คอนกรีต  กวางเฉลี่ย 5.10 – 6.20 ม.  ยาว 152 ม. หนา 0.05 ม.  พื้นที่ไมนอยกวา 
840.00 ตร.ม.และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี    
สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล งบประมาณ  1,080,875  บาท   



๔๑. 

 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สวนผสมยางพาราน้ีมีความเขมขนขนาดไหน ตัวยางที่ใชเปนยางประเภทอะไร เชิญครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภา ความเขมขนของยาง ๕ เปอรเซ็นต ตัวยางเปนยางดิบ ก็คือยางแอสฟลท 

๙๕ เปอรเซ็นต รวมกับยางพารา ๕ เปอรเซ็นต ครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ขอทราบหลักการคิดคํานวณครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 หลักการคิดคํานวณก็คือในถนนที่จะทําการปรับปรุงดวยพาราแอสฟลท คือ ถนนเดิมจะเปนถนน

คอนกรีตที่มีอายุการใชงานมากแลวและเกิดสภาพทรุดโทรม ขรุขระ ทําใหประชาชนผูสัญจรไปมาเกิดความไม

ปลอดภัย วิธีที่ทางเทศบาลจะทํานั้นก็คือการปูทับผิวคอนกรีตเดิมและมีการปรับฝาบอและทําเสนขอบทาง

ชัดเจน นอกจากนั้นเราก็จะติดตั้งไฟ LED ในซอยที่ทําการปูพาราแอสฟลทคอนกรีต โดยคุณสมบัติของไฟ LED 

นี้จะประหยัดพลังงานและใหแสงสวางมากข้ึน 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปรับปรุงถนนพรอมเสา LED หรือ ปรับปรุงเฉพาะตัวถนน 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 พรอมไฟ LED ครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการนี้พรอมไฟ LED เลยใชไหมครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 ใชครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เพราะวาผมเห็นเขียนวาปรับปรุงผิวจราจรอยางเดียว สรุปวาปรับปรุงถนนพรอมเสา LED ทุกโครงการ

นะครับ แลวใช Factor F อะไร 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 ใช Factor F งานทางครับ ที่มีการเบิกลวงหนา ๑๕ เปอรเซ็นต ตามนโยบายของรัฐบาล 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

 

 



๔๒. 

 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค   จันจําปา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในโครงการนี้ผมเห็นวาเปนโครงการที่ดีเพียงแตวาในวันที่เราไดทํา

ประชาคมน้ันเราไดเห็นความตองการของพ่ีนองประชาชนคอนขางเยอะ แตผมดูจํานวนในโครงการท่ีนําเสนอนี้

มีทั้งหมด ๑๖ สาย อยากจะสอบถามผานไปยังทานประธานสภาวาถนนท้ัง ๑๖ สายน้ีมันวิกฤติจริงๆหรือวามัน 

ยังพอใชไดน้ีคือประการที่ ๑ สวนประการที่ ๒ จากปญหาและความตองการของชุมชนทั้งหลายนั้นมีจํานวน

มากเราจะสามารถขับเคลื่อนและตอบโจทยความตองการไดแคไหนเพียงใดครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก สําหรับโครงการเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงถนนน้ีลวน

แลวแตผานการประชาคม และอยางที่ทานสมาชิกไดสอบถามมาวาเราใชวิธีการจัดการลําดับกันอยางไรนั้น ตรง

นี้ทางกองวิชาการไดทําการคัดกรองและไดสอบถามไปยังกรรมการชุมชนแตละชุมชนวาชุมชนไหนมีความ

เดือดรอนมานานมากกวา ตรงไหนที่มีการทรุดโทรมมากกวาซึ่งตรงนี้สํานักการชางก็ไดเขาไปลงพื้นที่สํารวจ

และไดเก็บภาพลําดับความสําคัญ ซึ่งไมวาจะเปนการทําถนนหรือทอระบายน้ําตางๆมันจะไปสอดคลองเกี่ยวกับ

เร่ืองของการแกไขปญหานํ้าทวมขัง ซึ่งเราไดแกไขไปแลวในเสนชยางกูร ซึ่งในแตละโครงการก็จะมีการเชื่อมตอ

กันของระบบระบายน้ําดวยนะคะ และทางวิศวกรของสํานักการชางก็ไดไปกําหนดจุดลําดับความสําคัญกอนวา

จะทําสวนไหนกอนและก็ที่มีการรองเรียนมามากที่สุด ตรงนี้เราก็คํานวณถึงความจําเปนเรงดวน ซึ่งจริงๆแลวใน

ทุกๆชุมชนเขาก็บอกวาดวนหมดแตเราก็ตองไปดูในเรื่องของงบประมาณและระยะเวลาในการคํานวณวา

โครงการไหนกอนหลัง และยังมีโครงการเรงดวนอื่นๆอีกที่รอการแกไขจากที่เราประชาคมในหลายๆรอบคะ 

นายเฉลิมพล   ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คืออยางน้ีนะครับทานสมาชิก กรอบที่ใหฝายบริหารไวก็คือ เปนโครงการที่ผานประชาคมถูกตองตาม

กฎหมายและมีความพรอมอยูในแผนเรียบรอยแลว เราก็ใหคัดวาอันไหนที่มันตรงกับที่เราไปหารือกับประชาชน 

ถาตรงกันใหดึงโครงการน้ันข้ึนมาใสกอน ที่มันอยูในแผนอยูในกฎหมายถูกตองเราก็ดึงมาจากที่มีอยูแลวในแผน

ก็จะกลายมาเปนโครงการพวกนี้ ทานอาจจะสงสัยวาทําไมโครงการตางๆที่ชาวบานตองการนั้นทําไมไมเขา

ตอนนี้ เหตุผลก็คือมันเขาไมไดเพราะวายังไมไดบรรจุไวในแผนตามกระบวนการของทองถ่ิน เชิญทานสมาชิก

ครับ  

นายภพ   ภูสมปอง    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีประเด็นสอบถามคือ ๑.ในเรื่องการปรับฝาบอพักมีวิธีการอยางไร 

ประมาณราคาไดมาอยางไร ๒.งานตีเสนจราจรในการประมาณราคานี้ไมมีบอกความหนาไววาขนาดเทาไหร ๓.

เร่ืองโคมไฟสองถนนวาราคาไดมาลักษณะอยางไร อยากใหชี้แจงใหทางสมาชิกไดรับทราบดวยครับ 



๔๓. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ การปรับฝาบอนั้นเราจะยกฝาตะแกรงเดิมออกแลวติดตั้งฝา

ตะแกรงใหมในรูปแบบฉากครอบฝาเดิมและเปลี่ยนฝาใหม รูปแบบจะคลายๆเสนหนากองบิน ฝาบอจะเรียบไป 

กับถนน ๒.ความหนาเสนจราจรคือ ๔ ม.ม. เปนมาตรฐานทางหลวงชนบท ๓.โคมไฟสองสวางเปนโครงการที่

เราเคยไดทําบนถนนพโลชัยไดมีการตรวจสอบจากทาง ส.ต.ง. และการสืบราคาเบื้องตนนี้ไดนําเรียนกับทาง

ทานสมาชิกแลวครับ  

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ๑.ก็คือเปนการปรับปรุงผิวจราจรที่ไดไปประชาคมมา  ๒.อยูในแผนถูกตอง ๓.เปนโครงการที่อยูใน

อํานาจหนาที่ ๔.เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลก็คือการใชยางพารา มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม      

หรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕/๑  
   งบประมาณ  ๕๒๐,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕/๑  
   งบประมาณ  ๕๒๐,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
  

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการท่ี ๑๐ เชิญครับ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  ๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๕/๒ งบประมาณ  ๗๖๐,๐๐๐  

บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

    - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 5/2  กอสรางผิวจราจร
พาราแอสฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย  4.80 – 6.30 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 892 
ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุ มัติ ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕/๑ 
งบประมาณ  ๕๒๐,๐๐๐  บาท   



๔๔. 
 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จริงๆผมอยากใหมีวามีประชาชนไดประโยชนกี่ครัวเรือนและจํานวนประชาชนที่จะไดประโยชนจากการ

ใชเสนทางน้ีเทาไหรนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕/๒  
   งบประมาณ  ๗๖๐,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕/๒  
   งบประมาณ  ๗๖๐,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / มี ๑ ทาน 

 
  

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  ๑๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๕  งบประมาณ 2,190,000 
บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 5 กอสรางผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 4.70  – 9.10 ม. ยาว 471 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 3,040 ตร.ม.  
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕/๒ งบประมาณ  
๗๖๐,๐๐๐  บาท   



๔๕. 

 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕  
   งบประมาณ  2,190,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕  
   งบประมาณ  2,190,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
 

  
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 7 งบประมาณ  1,550,000 บาท     
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยแจงสนิท 7  กอสรางผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 3.80 – 6.80 ม. ยาว 403  ม. หนา 0.05 ม. พื้นท่ีไมนอยกวา 1,987 ตร.ม.  
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๕ งบประมาณ  
2,190,000  บาท   



๔๖. 

 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๗  
   งบประมาณ  1,550,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๗  
            งบประมาณ  1,550,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

  

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  1๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 9 งบประมาณ  1,120,000 บาท     
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยแจงสนิท 9  กอสรางผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 6.00 – 7.00 ม. ยาว 215  ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,348 ตร.ม.  
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๙  
   งบประมาณ  1,120,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๙  
   งบประมาณ  1,120,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยเจงสนิท ๗ งบประมาณ  
1,550,000  บาท   



๔๗. 
 

 
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  1๔. โ ครงการปรับปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 11  งบประมาณ  
2,030,000 บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 11 กอสรางผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 10.00 – 12.70 ม. ยาว 288  ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 2,983 ตร.ม. และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๑  
   งบประมาณ  2,030,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๑  
   งบประมาณ  2,030,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

  
  

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๙ งบประมาณ  
1,120,000  บาท   

ที่ประชุม 

          มีมติอนุ มัติ ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยเจงสนิท ๑๑ 
งบประมาณ  2,030,000  บาท   



๔๘. 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  15. โ ครงการปรับปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 13  งบประมาณ  
2,400,000 บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 13 กอสรางผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 4.40 – 6.90 ม. ยาว 536  ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 2,998 ตร.ม.  
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๓  
   งบประมาณ  2,400,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๓  
   งบประมาณ  2,400,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
  

  

 

 

 

 
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 1๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 1๕  งบประมาณ  1,660,000 
บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 15 กอสรางผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 2.50 – 8.70 ม. ยาว 335  ม. หนา 0.05 ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 2,020 ตร.ม.  และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๓ 
งบประมาณ  2,400,000  บาท   



๔๙. 
 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๕  
   งบประมาณ  1,660,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๕  
   งบประมาณ  1,660,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

  

 

 

 
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  1๗. โ ครงการปรับปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 1๗  งบประมาณ  
1,010,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 17 กอสรางผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 6.20 – 6.40 ม.  ยาว 207  ม. หนา 0.05 ม. พื้นท่ีไมนอยกวา 1,313 ตร.ม. และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยเจงสนิท ๑๕ 
งบประมาณ  1,660,000  บาท   



๕๐. 

 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๗  
   งบประมาณ  1,010,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๗  
   งบประมาณ  1,010,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

  

 

 

 
 
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  1๘. โ ครงการปรับปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 1๙  งบประมาณ  
1,470,000 บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 19 กอสรางผิวจราจรพารา      
แอสฟลทคอนกรีต กวางเฉลี่ย 3.30 – 7.80 ม. ยาว 380  ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,581 ตร.ม.  
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๙  
   งบประมาณ  1,470,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๙  
   งบประมาณ  1,470,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตซอยเจงสนิท ๑๗ 
งบประมาณ  1,010,000  บาท   



๕๑. 
 

  
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  1๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท ๒๑ งบประมาณ 1,4๕0,000 บาท     
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยแจงสนิท 21 กอสรางผิวจราจรพาราแอส
ฟลท คอนกรีต  กวางเฉลี่ย 3.20 – 4.50 ม. ยาว 361 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,366 ตร.ม.  
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๒๑  
   งบประมาณ  1,4๕0,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๒๑  
   งบประมาณ  1,4๕0,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

  

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  ๒๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 11  งบประมาณ  
2,710,000 บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๑๙ งบประมาณ  
1,๔๗๐,000  บาท   

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยเจงสนิท ๒๑ 
งบประมาณ  1,๔๕๐,000  บาท   



๕๒. 
 
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยสุขาอุปถัมภ 11  กอสรางผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 8.00 – 9.50 ม. ยาว 435 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 3,650 ตร.ม.  
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 11  
   งบประมาณ  2,710,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 11  
   งบประมาณ  2,710,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

  

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  ๒๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๓  งบประมาณ  
1,640,000 บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยสุขาอุปถัมภ 13  กอสรางผิวจราจร
พาราแอสฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 5.40 –  6.30 ม. ยาว 391 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา  
2,180 ตร.ม.และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

 

 

ท่ีประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 11 งบประมาณ  
2,710,000  บาท   



๕๓. 

 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๓  
   งบประมาณ  1,640,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  
           ซอยสุขาอุปถัมภ 1๓  งบประมาณ  1,640,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

  

 
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  ๒๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๕  งบประมาณ  
1,930,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยสุขาอุปถัมภ 15  กอสรางผิวจราจร
พาราแอสฟลทคอนกรีต  กวางเฉลี่ย 6.95  – 8.25  ม. ยาว 361 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 
2,560 ตร.ม.  
   และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๓ 
งบประมาณ  1,640,000  บาท   



๕๔. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๕  
   งบประมาณ  1,930,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขา 
            อุปถัมภ 1๕ งบประมาณ  1,930,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

  

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  ๒๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๗  งบประมาณ  
1,240,000 บาท     โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยสุขาอุปถัมภ 17  กอสรางผิวจราจร
พาราแอสฟลทคอนกรีต กวางเฉลี่ย 4.40 – 7.30  ม. ยาว 313  ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,470 
ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๗  
   งบประมาณ  1,240,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๗    
           งบประมาณ  1,240,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยสุขาอุปถัมภ 1๕ 
งบประมาณ  1,930,000  บาท   



๕๕. 
 
 

  

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

  ๒๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๙ งบประมาณ 1,2๑0,000 บาท     
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  ซอยสุขาอุปถัมภ 1๙  กอสรางผิวจราจร
พารา แอสฟลทคอนกรีต กวางเฉลี่ย 7.65 – 9.40 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา  1,740  
ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา 

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับจากโครงการ 

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน 

อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) และตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๙  
   งบประมาณ  1,2๑0,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขา 
            อุปถัมภ 1๙ งบประมาณ  1,2๑0,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

  

 
 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติเห็นชอบ อนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 
1๗ งบประมาณ  1,240,000  บาท   

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 1๙ 
งบประมาณ  1,2๑0,000  บาท   



๕๖. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในสวนของโครงการที่ ๒๕-๕๐ นั้น เปนโครงการเกี่ยวกับการกอสรางถนน คสล. พรอมทอระบบระบาย

น้ําตามถนนตางๆ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเชิญครับ / เชิญทานภพ  ภูสมปอง  

นายภพ    ภูสมปอง    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานทานประธานสภาฯที่เคารพ และทานสมาชิก กระผมนายภพ  ภูสมปอง   สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี สําหรับโครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายนํ้า ตั้งแตโครงการ ๒๕ – ๕๐ ให

มีการแกไขทอที่มีขนาด ๖๐ เซนติเมตร ใหเปนขนาด ๘๐ เซนติเมตร เพ่ือรองรับน้ําฝนในฤดูฝน ใหทางเทศบาล

นําไปปรับปรุงและนําเสนอเขามาเพื่อพิจารณาใหมอีกคร้ังหนึ่งจะเปนการเหมาะสม 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หลักการก็คือทอเมนหลักเทาไหรใหขยายเทากันไปเลยจะไดไมไดแกไขทีหลัง และจะไดชวยระบายน้ําได

เร็วข้ึน / เชิญทานสมาชิกครับ / เชิญทานประสงค  

นายประสงค   จันจําปา    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอเสนอแนวคิดของกลุมธนาคารน้ําใตดิน เรื่องการนําน้ําลงใตดินมาประยุกตใชเพื่อลดปริมาณลง    

ไดบาง ถาเปนไปไดก็อยากใหทางฝายชางหรือฝายบริหารนําแนวคิดของกลุมธนาคารน้ําใตดินมาประยุกตใช

เพ่ือลดน้ําทวมลงไดบางครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับรับเปนขอเสนอนําไปศึกษา / เชิญทานอําไพวรรณ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

ตั้งขอสังเกตวาบางโครงการตั้งแต โครงการที่ ๒๕ – ๕๐ เราดูราคาตอหนวยไมเทากันอยากใหไปทบทวนตอน

นําไปปรับปรุงเปลี่ยนขนาดทอ ราคาตอหนวยของทอระบายขนาดเดียวกันในแตละโครงการราคาตอหนวยไม

เทากัน และอื่นๆอีกรวมทั้งงานร้ือถอนทอระบายน้ําเกาดวยคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในวันที่ ๓๐ , ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เราจะนัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง จะทําหนังสือแจงอีกที จะมาคุยใน

โครงการที่ ๒๕– ๕๐ นั้น เปนโครงการเกี่ยวกับการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําตามถนนตางๆ

ตามที่ทานสมาชิกไดอภิปรายไปแลววาใหไปปรับปรุงทอระบายนํ้าใหเกิดความคุมคาท่ีสุด จึงเสนอเขามาใหมอีก

คร้ังหนึ่ง ผมขอมติที่ประชุมสภาวา 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหนําญัตติโครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี  

    ๒๕ - ๕๐  เขาพิจารณาใหม โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ ทาน 

-  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหนําญัตติโครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการที่  

    ๒๕ - ๕๐  เขาพิจารณาใหม โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 



๕๗. 
 

     

         

 

** หยุดพักการประชุม ๑๒.๐๐ น. ** 

นัดประชุมวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

(โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) 

มาตรา ๒๔ วรรคสี่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินขอ ๓๐) 

 

วันพุธที่ ๓๐  มกราคม ๒๕๖๒  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันน้ีเปนวันประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ 

กระผมในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจนับองคประชุม มีทานสมาชิกมาจํานวน ๙ ทาน เม่ือครบองค

ประชุมแลว กราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันน้ีเปนการพิจารณา ขอจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนเชิญทาน

นายกฯ ครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง  ญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  อางถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ดวนที่สุ ด                
ที่ อบ 0023.3/21495  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 2. สําเนาหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น        
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3739  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  3. แบบแปลนประมาณราคาและใบ
เสนอราคาตามโครงการฯ 4. รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562  
 ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนและเพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ใหครอบคลุม ประกอบกับกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ไดแจงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ําตอเนื่อง      
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการกระตุนเศรษฐกิจในทองถิ่นและการแกไขปญหาความ 

ที่ประชุม 

            มีมติ เห็นชอบ ใหนําญัตติโครงการที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการที่ ๒๕ – ๕๐ 

เขาพิจารณาใหม  ในคราวประชุมสภาเทศบาล ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๕๘. 
 
เดือดรอนใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ/
กิจกรรมที่มีสวนผสมของยางพาราและอยูในแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น เพ่ือขอใชจายเงินสะสมตามอํานาจ
หนาที่ดานบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ 
กิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน และใหพิจารณานําเงินสะสมที่มีอยูหลังจากไดสํารอง
เปนรายจายที่จําเปนไวแลวและเพียงพอที่จะนําไปใชจายโดยไมกระทบตอเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว
มาใชในการดําเนินการน้ัน ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่   
2 มกราคม 2562 จํานวน 587,388,983.99 บาท (หารอยแปดสิบเจ็ดลานสามแสนแปดหมื่นแปดพัน  
เการอยแปดสิบสามบาทเกาสิบเกาสตางค) 
 ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงได
จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 42 โครงการ งบประมาณ 183,690,000 บาท และ
รายการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 26,962,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
210,652,000 บาท (สองรอยสิบลานหกแสนห าหมื่นสองพันบาทถ วน)  เสนอตอสภาเทศบาล              
นครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 89 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งน้ี ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
 (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบแลว 
 (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบ
ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันให
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป 
 ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือใหการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
ในการแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา และแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน ในเขตเทศบาล        
นครอุบลราชธานี ตามอํานาจหนาที่ ซึ่งโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณเปนโครงการที่รวบรวมมาจากปญหาและ
ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ผานชองทางตางๆ เชน เวทีประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ี คํารองท่ัวไปและนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดาน
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานคุณภาพชีวิต จํานวน 42 โครงการ งบประมาณ 183,690,000 บาท และ
รายการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ งบประมาณ 26,962,000 บาท    รวมงบประมาณทั้งส้ิน 
210,652,000 บาท ดังนี้ 



๕๙. 
 

 1. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช 
  งบประมาณ 1,735,000  บาท   

 2. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบตลาดหนองบัว  
  งบประมาณ 3,857,000  บาท 

 3. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยเชื่อมถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน        
  งบประมาณ    835,000  บาท 

 4. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 12.3 
  งบประมาณ  3,900,000 บาท 

 5. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําศูนยบริการสาธารณสุข 4 (บานดู) 
  งบประมาณ 4,360,000 บาท 

 6. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนนธรรมวิถี – ลํารางนาควาย)  
  งบประมาณ  9,960,000 บาท 

 7. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค 
  (ขางบานเลขที่ 74/2) งบประมาณ 511,000 บาท 

 8. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ขางบานเลขที่ 36) 
  งบประมาณ  177,000 บาท 

 9. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 6 
  (ขางบานเลขที่ 26) งบประมาณ 1,445,000 บาท 

 10. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล – ตระการ 2.3  
  งบประมาณ  389,000 บาท 

 11. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยขางซอยบูรพาใน 2 
  งบประมาณ  152,000 บาท 

 12. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 14 
  (ขางบานเลขที่ 17) งบประมาณ  155,000 บาท 

 13. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยแจงสนิท 5  
  (ขางบานเลขที่ 23) งบประมาณ  615,000 บาท 

 14. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล – ตระการ 14 
  (ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ  183,000  บาท 

 15. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเทพโยธี 6 (ขางบานเลขที่ 3) 
  งบประมาณ   561,000   บาท 

 16. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยชลประทาน – ทาบอ 10  
  (บอน้ําโจก) งบประมาณ    234,000   บาท 

 



๖๐. 

 

 17. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์  
  (ขางบานเลขที่ 619) งบประมาณ    115,000   บาท 

 18. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยสุขาสงเคราะห 11  

  (ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง) งบประมาณ  2,720,000  บาท 

 19. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเขื่อนธานี 1 

  งบประมาณ  1,572,000  บาท 

 20. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 11 

  (ขางบานเลขที่ 97) งบประมาณ  1,291,000  บาท 

 21. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1                

  งบประมาณ  4,900,000  บาท   

 22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา –  

  ถนนชยางกูร) งบประมาณ  8,170,000  บาท   

 23. โครงการกอสรางถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต ถนนชลประทาน – ทาบอ 

  งบประมาณ 22,530,000  บาท   

 24. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยเลี่ยงเมือง 7 

   งบประมาณ  8,760,000  บาท 

 25. โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ถนนสุขาอุปถัมภ - หวยมวง 

   งบประมาณ  6,060,000  บาท 

 26. โครงการปรับปรุงระบบระบายนํ้า บริเวณโดยรอบทุงศรีเมือง 

  งบประมาณ 14,770,000 บาท 

 27. โครงการกอสรางทอลอดเหล่ียมถนนบูรพานอก งบประมาณ  6,110,000  บาท  

 28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   
 ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานทาบอ – ถนนชวาลานอก) 
  งบประมาณ  1,300,000 บาท 

29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค – ถนนสุริยาตร) งบประมาณ  290,000 บาท 

30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี          
 ซอยเลี่ยงเมือง 7 (ถนนเลี่ยงเมือง – หวยมวง) งบประมาณ  950,000 บาท 

31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ถนนเขื่อนธานี (ถนนยุทธภัณฑ – ถนนอุปราช) งบประมาณ  1,230,000 บาท 



๖๑. 

 

32. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี         
   ถนนเลียบแมน้ํามูล  (ลํามูลนอย – ถนนพนม) งบประมาณ  1,270,000 บาท 

33. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี           
 ถนนสุริยาตร (เขตเทศบาลตําบลปทุม – ถนนนครบาล) 
  งบประมาณ  1,080,000 บาท 

34. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี     
      ถนนภาษีเจริญ (ถนนสุริยาตร – ถนนราษฎรบํารุง) 
  งบประมาณ  366,000 บาท 

 35. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี          
  ซอยธรรมวิถี 4.1  (ถนนธรรมวิถี – ลําราง) งบประมาณ  289,000 บาท 

 36. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี     
          ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก – ซอยพโลชัย 5) งบประมาณ  1,780,000 บาท 

 37. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี        
     ถนนแจงสนิท (วงเวียนหอนาฬิกา – ถนนสุขาอุปถัมภ) 
   งบประมาณ  4,894,000 บาท 

 38. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี           
  ซอยเลี่ยงเมือง 5 (ถนนเลี่ยงเมือง – หนองบัว) งบประมาณ  363,000  บาท 

 39. โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 
   งบประมาณ  16,670,000 บาท 

 40. โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหวยมวง 
   งบประมาณ  17,560,000 บาท 

 41. โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะหนองบัว 
   งบประมาณ  12,840,000 บาท 

 42. โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   งบประมาณ  16,741,000 บาท 
  แยกเปน 
   - ติดต้ังในเขตชุมชน/ถนน/ซอย 
   - ติดต้ังในตลาดสดเทศบาลทุกแหง 
   - ติดต้ังในสํานักงานเทศบาลทุกแหง 

               รายละเอียดโครงการฯ จํานวน 42 โครงการ ตามแบบแปลนและใบเสนอราคาของ  เทศบาล
นครอุบลราชธานี 

 

 



๖๒. 

 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ  มีจํานวน 7 รายการ  รายละเอียดดังนี้ 

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ

กําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต ความยาว 6.7 ม. พรอมหลังคาหนาตาง

บานเลื่อนที่นั่ง 3 แถว จํานวน 2 คันๆ ละ 2,265,000 บาท สําหรับสํานักการศึกษา 

(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ 4,530,000 บาท 

2. รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 4 

สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุด

กระเชาซอมไฟฟาสามารถยกไดสูงจากพื้นที่ไมนอยกวา 12 เมตร พรอมติดตั้งระบบปรับ

สมดุลชวย ค้ํายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก จํานวน 1 คัน สําหรับงานเรือนเพาะชําและ

ขยายพันธุ สวนการโยธา สํานักการชาง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

  งบประมาณ  3,200,000 บาท 

3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร

น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม เปนราคาพรอมปม       

และอุปกรณ จํานวน 2 คันๆ ละ 2,500,000 บาท สําหรับงานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ 

จํานวน  1 คัน และงานบํารุงรักษาทางและสะพาน จํานวน 1 คัน สวนการโยธา สํานักการชาง      

(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม ป 2561) 

  งบประมาณ  5,000,000 บาท 

4. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย ขนาดความจุไดไมนอยกวา 4 

ลูกบาศกหลา, นํ้าหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม, พรอม

กระบะ และเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับงานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ   

สวนการโยธา สํานักการชาง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม         

ป 2561) งบประมาณ  1,980,000  บาท 

5. เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต เปนเครื่องยนตดีเซล รายละเอียดประกอบเครื่อง

กําเนิดไฟฟาแตละชุดมี แผงสวิทช 1 อัน, โวลตมิเตอร 1 อัน, แอมมิเตอร 1 อัน,หลอดไฟแสง

สวางพรอมขั้ว 1 ชุด, สวิตชปด - เปดหลอดไฟ 1 อัน, คัตเอาต 1 อัน, ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 

และคุณสมบัติทางเทคนิคทั่ ว ไป จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานสัญญาณไฟฟาและ

เครื่องหมายจราจรสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สํานักการชาง (จัดซื้อตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม ป 2561) งบประมาณ  52,000  บาท 



๖๓. 
 

6. รถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 

จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดต้ังตูบรรทุกมูลฝอย 

มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัดมูล

ฝอยดวยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 คันๆ ละ 2,300,000 บาท กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

  งบประมาณ 4,600,000 บาท 

7. รถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 

จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดต้ังตูบรรทุกมูลฝอย 

มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 14 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบรรทุกมูลฝอยติดต้ังชุดอัด 

มูลฝอย ดวยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 คันๆ ละ 3,800,000 บาท กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 งบประมาณ 7,600,000 บาท 

 ดังน้ัน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการดังกลาว 

จํานวน 42 โครงการ งบประมาณ 183,690,000 บาท และรายการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ 

งบประมาณ 26,962,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 210,652,000 บาท (สองรอยสิบลานหกแสนหา

หมื่นสองพันบาทถวน) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทั้งหมดที่ทานขอมามี ๔๒ โครงการ กับการจัดซื้อครุภัณฑ  ๗ รายการ ใน ๔๒ โครงการผมใหนําเขา

พิจารณา ในโครงการที่ ๑ – ๒๖ โครงการท่ี ๓๙ โครงการที่ ๔๒ และจัดซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ  สวนที่เหลือจะ

ใหเปดสมัยวิสามัญ ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ แตขอใหโครงการที่เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชนที่

เราทําประชาคมไวเขามาดวย และจะกําหนดวันประชุมอีกทีในสมัยวิสามัญ เชิญทานภพครับ 

นายภพ    ภูสมปอง    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายภพ  ภูสมปอง  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเรียนชี้แจงโครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  ผมไดตรวจสอบ
รายละเอียดของการประมาณราคาอยูในเกณฑการประมาณราคามาตรฐานถูกตองตามหลักวิชาการและวิศวกร
และทางเทศบาลก็มีรายละเอียดใหดูครบถวนครับ ทั้ง ๒๖ โครงการ  
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราจะอนุมัติตามหลักการที่ทานเสนอมา เชิญสํานักการชาง โครงการที่ ๑ 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๑ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช งบประมาณ 

1,735,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 



๖๔. 

 

  - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนคสล. และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช  ปรับปรุงถนนคสล. กวางเฉลี่ย 
3.00 ม.  ยาว 258 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 1,100  ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอม
บอพักในผิวจราจร ยาว 258 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ   เทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ระบบระบายน้ําเดิมอุดตัน  ขนาดเล็ก 
ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนน คสล. และทอระบายน้ําขนาด 0.80 ม. สามารถแกปญหาระบบระบายน้ําได 
ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หลักการก็คือถาทอเมนเทาไหรใหทอระบายนํ้าท่ีมาเชื่อมตอทอเมนตองเทากัน เชน ทอเมน 80 ซม.   
ทอระบายน้ํา ถนน คสล. ก็ตอง ๘๐ ซม. ทานภพ ไดตรวจสอบแลวใชไหมครับ  เชิญทานอําไพวรรณ ครับ 

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ    สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ขออนุญาตอภิปรายโครงการกอสรางถนน คสล. ดิฉันจับประเด็นวาไมได

กอสรางใหมทั้งเสน แตทําเฉพาะบางสวน ดังนั้นตัวชื่อโครงการจะผิด แลวจะมีปญหาในการชี้แจงกับสตง. 

เพราะวาชื่อเปนโครงการกอสรางแสดงวาตองทําทั้งเสน แตทานทําบางสวนไมไดทําใหมท้ังหมดแสดงวาตอง

เปลี่ยนชื่อโครงการเปนปรับปรุงถนน คสล. และทอระบายนํ้า คะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหฝายบริหารนําไปแกไขปรับชื่อโครงการ ใหถูกตองตามหลักการและลักษณะของงาน ตามที่ทาน

สมาชิกเสนอ ใหเปนมติที่ประชุม 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหปรับชื่อโครงการ ใหถูกตองตามหลักการและลักษณะของงาน   
      ทั้ง ๒๖ โครงการ โปรดยกมือข้ึน /  สมาชิกยกมือ  ๘  เสียง  
-  ทานใดไมเห็นชอบใหปรับชื่อโครงการ ใหถูกตองตามหลักการและลักษณะของงาน   
      ทั้ง ๒๖ โครงการ โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  
-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

  

มีสมาชิกทาใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา 
      ถนนพรหมราช  งบประมาณ ๑,๗๓๕,๐๐๐ บาท   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๘  เสียง  

ที่ประชุม 

มีมติเห็นชอบใหปรับชื่อโครงการ ใหถูกตองตามหลักการและลักษณะของงาน  ทั้ง ๒๖ โครงการ
 



๖๕. 
 
-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา 
      ถนนพรหมราช งบประมาณ  ๑,๗๓๕,๐๐๐ บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  
-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
 

นายเฉลิมพล    ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๒ เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค      หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบตลาดหนองบัว งบประมาณ 
3,857,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 -  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบตลาดหนองบัว  ปรับปรุงถนน 
คสล. กวางเฉลี่ย 8.15 - 11.60  ม. ยาว 212  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 3,350 ตร.ม. ทอระบาย
น้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 513  ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล           
นครอุบลราชธาน ี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา 
     ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว งบประมาณ ๓,๘๕๗,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๘  เสียง  
-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ําถนน  
      โดยรอบตลาดหนองบัว งบประมาณ ๓,๘๕๗,๐๐๐ บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  
-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

   มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา 
ถนนพรหมราช  งบประมาณ ๑,๗๓๕,๐๐๐ บาท 
 



๖๖. 
 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๓ เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยเชื่อม ถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน  
งบประมาณ 835,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     -  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยเชื่อมถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน 
ปรับปรุงถนน คสล.  กวางเฉลี่ย  5.74 – 6.38  ม. ยาว 110  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 660    
ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 87  ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ําซอยเชื่อม  
      ถนนเทพโยธี –   ถนนพลแพน  งบประมาณ 835,000 บาท โปรดยกมือข้ึน/ สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ําซอยเชื่อม  
      ถนนเทพโยธี – ถนนพลแพน  งบประมาณ 835,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  
-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
 

 

 

 

ที่ประชุม 

มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบ 
ตลาดหนองบัว งบประมาณ ๓,๘๕๗,๐๐๐ บาท  

  

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ําซอยเชื่อม ถนน 
เทพโยธี – ถนนพลแพน  งบประมาณ 835,000 บาท 



๖๗. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๔ เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ 4  โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 12.3  งบประมาณ 
3,900,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 12.3 กอสรางถนน คสล.  
กวางเฉลี่ย 5.70 – 8.58  ม.  ยาว 503  ม. หนา 0.15 ม.  พื้นท่ีไมนอยกวา 3,500  ตร.ม. ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.80 ม . พรอมบอพักในผิ วจราจร ยาว 495  ม. และอื่น ๆ  ตามแบบแปลนของเทศบาล             
นครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ไมมีถนนและระบบระบายน้ํา 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา 
      ซอยชยางกูร 12.3 งบประมาณ 3,900,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๘ เสียง  
-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคสล.และระบบระบายน้ํา 
      ซอยชยางกูร 12.3 งบประมาณ 3,900,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  
-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๕ เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  5  โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําศูนยบริการสาธารณสุข 4  (บานดู)  
     งบประมาณ 4,360,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 12.3 
งบประมาณ 3,900,000 บาท 



๖๘. 
 

 -  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําศูนยบริการสาธารณสุข 4 (บานดู) ปรับปรุง
ถนน คสล. กวางเฉลี่ย 3.35  – 11.90  ม.  ยาว  133  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,071  ตร.ม. 
ทอระบายน้ําขนาด 1.50  ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 365  ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา 

    ศูนยบริการสาธารณสุข 4 (บานดู) งบประมาณ 4,360,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /  

    สมาชิกยกมือ  ๘  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา 

    ศูนยบริการสาธารณสุข 4  (บานดู) งบประมาณ 4,360,000 บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมี   

    สมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๖  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๖  โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนนธรรมวิถี – ลํารางนาควาย)  
งบประมาณ 9,960,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.  ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนนธรรมวิถี – ลํารางนาควาย)  ปรับปรุง
ถนน คสล. กวางเฉลี่ย  7.25  –  12.50 ม.  ยาว  697  ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 5,820 ตร.ม. 
ทอระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 1,394  ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  

ที่ประชุม 

มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําศูนยบริการ 

สาธารณสุข 4 (บานดู)  งบประมาณ 4,360,000 บาท 
 



๖๙. 
 

ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย  ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนน 

      ธรรมวิถี – ลํารางนาควาย) งบประมาณ 9,960,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

-   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนน 

      ธรรมวิถี – ลํารางนาควาย)  งบประมาณ 9,960,000 บาทโปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-    มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๗  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๗  โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค  (ขางบานเลขที่ 74/2 
งบประมาณ 511,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 
74/2)   กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.00 -4.50 ม. ยาว 106  ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 448  
ตร.ม. ทอระบายนํ้าขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 103 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย  ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยธรรมวิถี 4 (ชวงถนนธรรมวิถี – 

ลํารางนาควาย) งบประมาณ 9,960,000 บาท 



๗๐. 
 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายนํ้า ซอยแยก 

    ถนนศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 74/2 งบประมาณ 511,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยก 

ถนนศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 74/2 งบประมาณ 511,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๘  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๘  โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ขางบานเลขที่ 36) งบประมาณ 
177,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ขางบานเลขที่ 36) กอสรางถนน คสล.  
กวางเฉลี่ย 2.15 – 2.50  ม. ยาว 39.00  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา  91  ตร.ม. ทอระบายน้ํา 
ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 34 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ไมมีถนนและระบบระบายน้ํา 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยชยางกูร 10.2  

    (ขางบานเลขที่ 36) งบประมาณ 177,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง  

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายนํ้า ซอยแยกถนน 

ศรีณรงค  (ขางบานเลขที่ 74/2  งบประมาณ 511,000 บาท 



๗๑. 

 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยชยางกูร 10.2  

    (ขางบานเลขที่ 36) งบประมาณ 177,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๙  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๙  โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 6 (ขางบานเลขที่ 26) 
งบประมาณ 1,445,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 -  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 6 ปรับปรุงถนน คสล. 
กวางเฉลี่ย 4.00 ม.  ยาว 163.6 ม.  หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 670 ตร.ม.  ทอระบายน้ํา ขนาด 
0.60ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 324.00 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  ซอย 

    ศรีแสงทอง 6 (ขางบานเลขที่ 26) งบประมาณ 1,445,000บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา ซอย 

    ศรีแสงทอง 6 (ขางบานเลขที่ 26) งบประมาณ  1,445,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยชยางกูร 10.2 (ขางบานเลขท่ี 36) 

งบประมาณ 177,000 บาท 



๗๒. 
 

 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๐  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๑๐ โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล – ตระการ 2.3 งบประมาณ 
389,000 บาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 -  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 6 กอสรางถนน คสล.       
กวางเฉลี่ย 4.00  ม. ยาว 163.6  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา  670  ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด       
0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 324.00 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ไมมีถนนและระบบระบายน้ํา 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน และระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.  

     ซอยอุบล – ตระการ 2.3 งบประมาณ 389,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยอุบล – ตระการ 2.3 งบประมาณ 389,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-   มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  และระบบระบายน้ํา  ซอยศรีแสง

ทอง 6  (ขางบานเลขที่ 26)  งบประมาณ 1,445,000 บาท 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

 ซอยอุบล – ตระการ 2.3 งบประมาณ  389,000 บาท 
 



๗๓. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๑  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๑๑  โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยขางซอยบูรพาใน 2  งบประมาณ  
152,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 -  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยขางซอยบูรพาใน 2 กอสรางถนน คสล. 
กวางเฉลี่ย 1.70 - 2.30  ม. ยาว 42.60 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา  77  ตร.ม. ทอระบายน้ํา ขนาด 
0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 38.00 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ไมมีถนนและระบบระบายน้ํา 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยขางซอยบูรพาใน 2งบประมาณ 152,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยขางซอยบูรพาใน 2 งบประมาณ 152,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-   มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๒  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๑๒  โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ขางบานเลขท่ี 17) 
งบประมาณ 155,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา ซอยขาง

ซอยบูรพาใน 2  งบประมาณ 152,000 บาท 
 

 



๗๔. 
 

-  เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยสรรพสิทธิ์  14  (ขางบานเลขที่  17)  
กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.10  ม. ยาว 38.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นท่ีไมนอยกวา 90 ตร.ม. ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว  34  ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ไมมีถนนและระบบระบายน้ํา 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ขางบานเลขที่ 17) งบประมาณ 155,000บาท โปรดยกมือข้ึน /  

    สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ขางบานเลขที่ 17) งบประมาณ 155,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / 

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

-   มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๓  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๑๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล.  และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยแจงสนิท 5           
(ขางบานเลขที่ 23) งบประมาณ 615,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

-  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยแจงสนิท 5 (ขางบานเลข      
ที่ 23) ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.50 – 4..90  ม. ยาว  110.20  ม. หนา 0.15  ม. พื้นท่ีไมนอย
กวา 510  ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 107 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา 

ซอยสรรพสิทธิ์ 14  (ขางบานเลขที่ 17)  งบประมาณ 155,000 บาท 
 

 



๗๕. 

 

ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายนํ้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยแยกซอยแจงสนิท 5 (ขางบานเลขที่ 23) งบประมาณ 615,000 บาท โปรดยกมือข้ึน /    

    สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยแยกซอยแจงสนิท 5 (ขางบานเลขที่ 23) งบประมาณ 615,000 บาท โปรดยกมือข้ึน /  

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

-   มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๔  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๑๔ โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล – ตระการ 14            
(ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ 183,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 -  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยอุบล – ตระการ 14  (ขางบานเลขที่ 5)  
กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 34.00 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 140 ตร.ม.        
ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว  33  ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล     
นครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ไมมีถนนและระบบระบายน้ํา 

 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  ซอยแยก

ซอยแจงสนิท 5 (ขางบานเลขท่ี 23) งบประมาณ 615,000 บาท  

 



๗๖. 
 
ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา   

    ซอยอุบล – ตระการ 14 (ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ 183,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน /    

    สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยอุบล – ตระการ 14 (ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ 183,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน /  

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

-   มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  ซอยอุบล – 

ตระการ 14  (ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ 183,000 บาท   

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๕  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเทพโยธี 6 (ขางบานเลขที่ 3)  
งบประมาณ ๕61,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 -  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเทพโยธี 6 (ขางบานเลขที่ 3) ปรับปรุง
ถนน คสล. กวางเฉลี่ย 3.40 – 4.80  ม. ยาว 67.90  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 291 ตร.ม.       
ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 64  ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 



๗๗. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา     

      ซอยเทพโยธี 6 (ขางบานเลขที่ 3) งบประมาณ ๕61,000 บาท โปรดยกมือข้ึน /  

      สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา   

      ซอยเทพโยธี 6 (ขางบานเลขที่ 3) งบประมาณ ๕61,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน /  

      ไมมีสมาชิกยกมือ  

-     มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา ซอย 

เทพโยธี 6 (ขางบานเลขที่ 3) งบประมาณ ๕61,000 บาท 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๖  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชลประทาน – ทาบอ 10      
(บอน้ําโจก) งบประมาณ 234,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

-  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชลประทาน – ทาบอ 10 (บอนํ้าโจก) 
ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 0.90 – 2.00  ม. ยาว 52  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา  200  ตร.ม. 
ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว  52 ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล   
นครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 

 



๗๘. 
 

 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยชลประทาน – ทาบอ 10 (บอน้ําโจก) งบประมาณ 234,000 บาท โปรดยกมือข้ึน /  

    สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยชลประทาน–ทาบอ 10 (บอน้ําโจก) งบประมาณ 234,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน /  

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา ซอย

ชลประทาน – ทาบอ 10 
(บอน้ําโจก) งบประมาณ 234,000 บาท 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๗  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๑๗ โครงการกอสรางถนน ค.ส .ล.  และระบบระบายนํ้า ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์           
(ขางบานเลขที่ 619) งบประมาณ 115,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์   (ขางบานเลขที่ 
619)  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 2.85 – 3.20  ม. ยาว  24  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 87  
ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว  16 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ไมมีถนนและระบบระบายน้ํา 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัย ในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ขางบานเลขที่ 619) งบประมาณ 115,000 บาท โปรดยกมือข้ึน /  

    สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง 



๗๙. 

 

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ขางบานเลขที่ 619) งบประมาณ 115,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / 

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยก

ถนนสรรพสิทธิ์  (ขางบานเลขที่ 619) งบประมาณ 115,000 บาท 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๘  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๑๘  โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอย
ชยางกูร 40 – หนองฮาง) งบประมาณ 2,720,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 -  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอยชยางกูร 
40 – หนองฮาง)  กอสรางถนน คสล. กวางเฉลี่ย 4.90 - 6.00  ม. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไมนอย
กวา 1,522 ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 615  ม. และอ่ืน ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอยชยางกูร 40 –  หนองฮาง) งบประมาณ 2,720,000 บาท   
    โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง) งบประมาณ 2,720,000 บาท   
    โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 



๘๐. 
 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอยชยางกูร 40–หนองฮาง) งบประมาณ 2,720,000 บาท   

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๑๙  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการท่ี ๑๙ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเขื่อนธานี 1 งบประมาณ 
1,572,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 -  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยเขื่อนธานี 1  ปรับปรุงถนน คสล.     
กวางเฉลี่ย 3.60 – 4.00  ม. ยาว 341.75  ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,285  ตร.ม. ทอระบาย
น้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 318 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล           
นครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา 

    ซอยเขื่อนธานี 1 งบประมาณ 1,572,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยเขื่อนธานี 1 งบประมาณ 1,572,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ําซอยเขื่อนธานี  ๑ 

งบประมาณ 1,572,000 บาท 

 

 



๘๑. 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๐  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายนํ้า ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 1๑    
(ขางบานเลขที่ 97) งบประมาณ 1,291,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 11         
(ขางบานเลขที่ 97)  ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 6.00 – 6.80  ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนที่ไม
นอยกวา 960  ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 300 ม. และอื่น ๆ       
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา   

    ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 1๑ (ขางบานเลขที่ 97)  งบประมาณ 1,291,000บาท โปรดยกมือข้ึน /     

    สมาชิกยกมือ  ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

   ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 1๑ (ขางบานเลขท่ี 97) งบประมาณ 1,291,000 บาท โปรดยกมือข้ึน /  

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  ซอยแยก 

ซอยสุขาสงเคราะห 1๑  (ขางบานเลขที่ 97) งบประมาณ 1,291,000 บาท 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๑  เชิญครับ 

 

 



๘๒. 
 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๒๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยหมูบานเจริญทรัพย  1     
งบประมาณ 4,900,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

-  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1 ปรับปรุงถนน 
คสล. กวางเฉลี่ย 6.20 – 10.70  ม. ยาว 632  ม. หนา 0.15  ม. พื้นที่ไมนอยกวา 4,44๐ ตร.ม. ทอ
ระบายน้ําขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 424  ทอระบายน้ําขนาด  0.60 ม. พรอมบอพักใน
ผิวจราจร ความยาว 809 ม.  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1 งบประมาณ 4,900,000 บาท โปรดยกมือข้ึน/สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.และระบบระบายน้ํา  

    ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1 งบประมาณ  4,900,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และระบบระบายน้ํา ซอยหมูบาน 

เจริญทรัพย 1 งบประมาณ 4,900,000 บาท 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๒  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๒๒  โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา – 
ถนนชยางกูร)  งบประมาณ  8,170,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)  
กวางเฉลี่ย  28  ม. ยาว  368  ม. หนา 0.05 ม.  พื้นที่ไมนอยกวา 12,100  ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  



๘๓. 
 
ปญหา  

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน  

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน  

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต 

    ถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา–ถนนชยางกูร) งบประมาณ 8,170,000บาท โปรดยกมือข้ึน /    

    สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต 

    ถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)  งบประมาณ  8,170,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / 

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตถนนราชธานี   

(ชวงหอนาฬิกา  – ถนนชยางกูร)  งบประมาณ  8,170,000 บาท   

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๓  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๒๓  โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต ถนนชลประทาน – ทาบอ งบประมาณ  
22,530,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 - เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต ถนนชลประทาน – ทาบอ กวางเฉลี่ย       
10.00 – 27.00 ม. ยาว 1,729 ม. พื้นท่ีไมนอยกวา 24,600 ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  
 
 
 



๘๔. 
 

ปญหา  

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน  

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน  

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต 

    ถนนชลประทาน – ทาบอ งบประมาณ  22,530,000บาท โปรดยกมือข้ึน/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต  

    ถนนชลประทาน – ทาบอ งบประมาณ  22,530,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟลทคอนกรีต ถนนชลประทาน–ทาบอ  

งบประมาณ  22,530,000 บาท 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๔  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่ ๒๔  โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ                  
8,760,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 -  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยเลี่ยงเมือง 7 กวางเฉลี่ย 8.00 – 
12.00 ม. ยาว 737  ม. พื้นที่ไมนอยกวา  7,770  ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 1.00 ม. พรอมบอพักในผิว
จราจร  ยาว  575 ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60  ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ความยาว  40  ม. และอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
 



๘๕. 
 

ปญหา  

- ผิวจราจรเดิมทรุดโทรม ไมราบเรียบ ขรุขระเปนหลุมเปนบอ 

- ไฟถนนเดิมแสงสวางไมเพียงพอ ไมประหยัดพลังงาน  

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร ผิวจราจรมีความราบเรียบ 

- ไฟถนนใหมชนิด LED 110 วัตต มีแสงสวางมากข้ึน และประหยัดพลังงาน  

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) , ๕๓ (๕) และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน
และ      ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา 

    ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ 8,760,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยเลี่ยงเมือง 7 งบประมาณ 8,760,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล.  และระบบระบายน้ํา  

 ซอยเลี่ยงเมือง 7  งบประมาณ    8,760,000 บาท 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๕  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการท่ี ๒๕  โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนสุขาอุปถัมภ – หวยมวง 
งบประมาณ  6,060,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนสุขาอุปถัมภ – หวยมวง           
หนา  0.20  ม. พื้นที่ไมนอยกวา 4,050  ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 



๘๖. 

 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) ๕๓ (๕) และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน
และ      ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ถนนสุขาอุปถัมภ–หวยมวง งบประมาณ 6,060,000บาท โปรดยกมือข้ึน/สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ถนนสุขาอุปถัมภ – หวยมวง งบประมาณ  6,060,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนน 

สุขาอุปถัมภ – หวยมวง งบประมาณ  6,060,000 บาท 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๒๖  เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๒๖  โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํ า บริ เวณโดยรอบทุงศรีเ มือง งบประมาณ  
14,770,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณโดยรอบทุงศรีเมือง ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต 
ขนาด 1.50 x 1.50 ม. ความยาวไมนอยกวา  247  ม.  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล            
นครอุบลราชธานี  
ปญหา  

- ถนนและระบบระบายน้ําเดิมทรุดโทรม ไมสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ส่ิงที่ประชาชนจะไดรับประโยชนจากโครงการ  

- ถนนและระบบระบายน้ําที่มีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา ๕๓ (๕)  และตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและ      
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 



๘๗. 

 

-  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณโดยรอบ 

    ทุงศรีเมือง งบประมาณ 14,770,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณโดยรอบ 

    ทุงศรีเมือง งบประมาณ  14,770,000 บาท โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา บริเวณโดยรอบ 

ทุงศรีเมือง งบประมาณ  14,770,000 บาท 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานไพฑูรย พรหมสอน ครับ 

นายไพฑูรย    พรหมสอน    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย  พรหมสอน  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในกรณีที่เปนพื้นท่ีของภาคเอกชน อยากใหมีการแนบหลักฐานการสง

มอบพื้นที่ตรงนั้นใหกับเทศบาลฯ ใหแสดงอยางชัดเจนเพื่อท่ีอนุมัติไปแลวจะไดดําเนินการไดอยางถูกตอง 

ประการที่สองเกี่ยวกับโครงการที่ทานเลขาฯไดแจงโครงการที่บิ๊กซี ผมอยากใหเรงรัดดําเนินการในการแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง กรณีที่มีประเด็นการรองเร่ืองการบุกรุกลํารางและทางสาธารณะ เราสามารถดําเนินการโดย

การขุดลอก ถาสามารถดําเนินการขุดลอกขอใหบรรจุเปนเนื้องานลงไปในพ้ืนที่ของบิ๊กซี เพื่อใหชาวบานไดเห็น

วาเราทําการแกไขปญหาในเบื้องตน 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รับเปนขอเสนอ และเรงรัดเรื่องทําที่สาธารณะใหมันชัดเจน  ตอไปเปนโครงการที่ ๓๙ โครงการปรับปรุง

ไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง เชิญครับ 

นายปญญา    ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

 โครงการที่  ๓๙ โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง งบประมาณ 

๑๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดในการปรับปรุงดังตอไปนี้  

๑.  รื้อถอนงานระบบไฟฟาแสงสวางเดิมที่มีสภาพชํารุด  หรือมีรูปแบบไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมเดิม 

๒.  ปรับปรุงและกอสรางระบบไฟฟาสองสวางใหม เพิ่มเติมในบริเวณที่จําเปนที่ตองเพิ่มแสงสวาง 

ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ  

๑. สวนสาธารณะจะมีความสวางอยางเพียงพอและสามารถใชสอยพื้นที่ไดมากข้ึนทําใหเกิดความสะดวก 

   ปลอดภัยสงผลตอการทองเท่ียว พักผอนและการออกกําลังกายไดอยางมีความสุข 

 



๘๘. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชไฟลักษณะไหน  เชิญชี้แจงครับ 

นายทองพูน เอิบสุข     นายชางไฟฟาชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายทองพูน เอิบสุข       

นายชางไฟฟาชํานาญการ โครงการที่ ๓๙ โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง 

เราจะรื้อจากโคมเดิมที่เปนแกว เปลี่ยนมาเปนแบบ LED แบบบิ้วอิน รายละเอียดขออนุญาตเสนอเปนวีดีทัศน

ครับ   

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่  ๓๙  เนื่องจากรายละเอียดท่ีทํามาชี้แจงในเรื่องแสงสวางและหลอดไฟจะนํามาใชกับ

สวนสาธารณะ / เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ดิฉันขอถอนโครงการท่ี ๓๙ โครงการปรับปรุงไฟฟาแสงสวางภายใน

สวนสาธารณะทุงศรีเมือง จะนําไปปรับปรุงใหถูกตองและเหมาะสมกับสภาพของสวนสาธารณะและจะนําเขา

มาเสนอใหมคะ 



๘๙. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอน โครงการที่ ๓๙ โครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 

    สวนสาธารณะทุงศรีเมือง โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหถอน โครงการท่ี ๓๙ โครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 

    สวนสาธารณะทุงศรีเมืองโปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 
 

 

ที่ประชุม 

 มีมติเห็นชอบใหถอน โครงการที่ ๓๙ โครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 

  สวนสาธารณะทุงศรีเมือง งบประมาณ ๑๖,๖๗๐,๐๐๐ บาท 

 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการที่ ๔๒ โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

งบประมาณ  ๑๖,๗๔๑,๐๐๐  บาท เชิญครับ 

นายพงศธร   โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทาน กระผมนายพงศธร   โชติ

มานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร กองวิชาการและแผนงาน ครับ โครงการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดภายใน

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   งบประมาณ  ๑๖,๗๔๑,๐๐๐  บาท  นี้จะมีทั้งหมด ๒๕๖ จุด โดยทําเพ่ิมจาก
โครงการแรกที่ติดต้ังไปแลวทั้งหมด ๑๑๕ จุด และไดวางโครงขายไวเพื่อการติดตั้งเพ่ิมเติมแลวครับ 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สําหรับตัวใหมนี้สเปคเปนอยางไรครับ 

นายเจนณรงค   นามมณี   นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก คณะผูบริหารและผูมีเกียรติทุกทาน กระผมนายเจนณรงค  

นามมณี   นักวิชาการคอมพิวเตอร กองวิชาการและแผนงาน ตัวเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปเดิมทีกลอง CCTV 

๑๑๕ จุด น้ีความละเอียดของกลองจะอยูที่ ๐.๙ ลานพิกเซล สวนของตัวใหมนี้จะอยูที่ ๒ ลานพิกเซล สเปค

กลองและความละเอียดจะสูงมากข้ึนครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สเปคกลองนี้เปนของโซนไหน ครับ 

นายเจนณรงค   นามมณี   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 โซนไตหวัน และมีการรับประกัน ๕ ป ครับ   



๙๐. 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอนนี้กลองที่ติดต้ังน้ีมันยังทําหนาที่ไมคุมคาเทาไหร กลองมันบันทึกภาพไดแตวาผมอยากใหมีการทํา
ซอฟทแวรเขาไปซัพพอรทกลองตัวนี้ใหมันทํางานสมารทซิตี้ โดยทําใหสามารทํางานไดรอบดานเชน เรื่องอุทก
ศาสตร การจราจร อะไรตางๆเหลานี้ เ ม่ือมีการติดตั้งกลองแลวอยากใหเสริมระบบนี้เขาไป อยากใหทาง
เจาหนาที่ของฝายไอทีไปดูงานที่เทศบาลตางๆวาเขาทําอะไรไดบางแลวเอาสิ่งดีๆเหลานั้นมาประยุกตใชกับ
เทศบาลนครอุบลฯของเรา กลองเราจะไดทําหนาที่ไดมากกวาเปนแคการบันทึกภาพกับจับโจรเทานั้นนะครับ 
เรื่องสเปคของกลองใหไปตรวจสอบดีๆในเรื่องของความละเอียดในเวลากลางคืนวามันเปนอยางไรชัดเจน
หรือไม เชิญทานสมาชิกครับ 
นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอสอบถามวาจุดที่ทานกําหนดน้ีไมซ้ําซอนกับของหนวยงานอื่นหรือไมคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 
นายพงศธร  โชติมานนท   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 เราไดมีการประสานงานกับทางเจาหนาที่ตํารวจในการติดตั้งกลอง CCTV แลวครับ ขอยืนยันวาไม
ซ้ําซอนกับทางหนวยงานอื่นครับ 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 
นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค   จันจําปา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมมองวาถาใหเกิดประโยชนสูงสุดนี้ควรที่จะเชื่อมหากันกับหนวยงานอื่น
ดวยดีหรือไมครับ 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ คือตอนนี้มันเปนอิสระตอกัน ผมถึงบอกวาติดแลวมันยังไมคุมคาสักเทาไหร มันควรจะมี
ซอฟทแวรโปรแกรมตัวหนึ่งมาบริหารเพื่อที่จะไดประสิทธิภาพสูงสุด ไมใชแคนี้แตดึงทั้ง ๒๕ อําเภอเลยใหลิงค
กันมาที่สวนกลางและเราจะเชื่อมกันทั้งหมด ใหมีการแบงเจาหนาที่ไปศึกษาดูงานตามที่ตางๆที่เขาทําสําเร็จ
มาแลวนี้และนํามาสรุปประเด็นเพ่ือมาทําของเรา นี่คือสิ่งที่อยากใหทําในเฟสตอไปนะครับ ทานสมาชิกไดมีการ
ตรวจสอบในเบื้องตนแลวใชหรือไมครับ  
นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายภพ   ภูสมปอง  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในเบื้องตนน้ีไดทําการตรวจสอบเรียบรอยแลวครับ 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาล       
             นครอุบลราชธานี งบประมาณ  ๑๖,๗๔๑,๐๐๐  บาท  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี  
   งบประมาณ  ๑๖,๗๔๑,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 



๙๑. 
 
 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอพักการประชุม  ๕ นาที ครับ 

 

** พักการประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น. ** 

** เริ่มการประชุม เวลา ๑๑.๕๕ น. ** 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ เชิญครับ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทานครับ กระผม       
นายมนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา โครงการจัดหารถบรรทุกอเนกประสงคสําหรับ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักการศึกษา หลักการและเหตุผลก็คือเพื่อสนับสนุนการศึกษา การดําเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาและสาธารณประโยชนอื่นๆหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย เปนรถบรรทุกดีเซล ขนาด     ๖ 
ตัน ๖ ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต 
ความยาว 6.7 ม. พรอมหลังคาหนาตางบานเลื่อนที่นั่ง 3 แถว จํานวน 2 คัน คันละ 2,265,000 บาท 
สําหรับสํานักการศึกษา (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ 4,530,000 บาท ตัวรถพรอม
กระบะเหล็กราคามาตรฐานกลางก็คือ ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท และไดมีการเปรียบเทียบราคากับ ๓ บริษัท ครับ 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานสมาชิกครับ 
น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   สุ
ปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอสอบถามวาในเทศบาลนี้มีรถใชงานประจําอยูแลวบางสวน 
อยากทราบวาเม่ือมีรถมาแลวระเบียบปฏิบัติมีวิธีการใชอยางไรอันนี้ตองมีเขียนรองรับ และเรื่องการบริหาร
จัดการรถตางๆนี้จะเปนอยางไร ขอบคุณครับ 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เรื่องการบริหารรถน้ันเทศบาลใชเปนสวนกลางกันเขาไมแยกเปนกอง เชนเดียวกันรถที่
พิจารณาอยูนี้ก็ใหใชเปนสวนกลาง ฝายผูบริหารทานตองมีการเก็บรักษาใหดีๆให มีที่จอดรถไวดวยนะครับ    
เชิญทานสมาชิกครับ 
 

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในโครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดภายในเขตเทศบาล 
นครอุบลราชธานี งบประมาณ  ๑๖,๗๔๑,๐๐๐  บาท   



๙๒. 
 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค   จันจําปา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมมีขอสังเกตอยูวาเม่ือไวที่สวนกลางการบํารุงรักษา น้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
คนขับ เม่ือไวเปนสวนกลางน้ันโรงเรียนไมตองรับผิดชอบ เปนผูใชบริการอยางเดียวใชหรือไมอันน้ีประการที่ ๑ 
ประการที่ ๒ กระผมคิดวาในการจัดซื้อนั้นเราแยกเปนหัวลากยี่หอหนึ่ง กระบะย่ีหอหนึ่ง เพื่อเปนการประหยัด
งบประมาณอันน้ีเราจะสามารถทําไดหรือไม ถาสามารถทําไดก็จะเกิดประโยชนสูงสุดในการประหยัด
งบประมาณได ขอบพระคุณครับ 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันตองมีราคาที่มันสามารถซื้อรถได ถาเจาไหนประมูลมาไดราคาต่ําที่สุดก็จะเปนประโยชนกับทาง
ราชการนะครับ 
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในโครงการจัดหารถบรรทุกอเนกประสงคสําหรับ 
            สถานศึกษาในสังกัดสํานักการศึกษา งบประมาณ 4,530,000บาท โปรดยกมือข้ึน /  
            สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในโครงการจัดหารถบรรทุกอเนกประสงค 
             สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักการศึกษา งบประมาณ   4,530,000  บาท   โปรดยกมือข้ึน /  
             ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา เชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกท าน กระผม         

นายศรันย  ศรีเมือง  หัวหนาฝายสาธารณูปโภค สํานักการชาง ขออนุญาตชี้แจงในสวนของสํานักการชาง 

รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ลอ เคร่ืองยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลัง

แรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดต้ังชุดกระเชาซอมไฟฟาสามารถยกไดสูงจากพื้นที่ไม

นอยกวา 12 เมตร พรอมติดตั้งระบบปรับสมดุลชวย ค้ํายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก จํานวน 1 คัน สําหรับ

งานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ สวนการโยธา สํานักการชาง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  

งบประมาณ  3,200,000 บาท 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในโครงการจัดหารถบรรทุกอเนกประสงคสําหรับสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักการศึกษา  งบประมาณ   4,530,000  บาท   



๙๓. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ในรายการนี้เนื่องจากเปนการจัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ    

จึงตองการขอใหมีรายละเอียดมากกวานี้เพื่อใชในการพิจารณาดวยคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากรายการน้ีรายละเอียดยังมีไมพอ ทางสภาฯตองการรายละเอียดที่ชัดเจนกวานี้จึงใหทานถอน

รายการน้ีออกไปกอนแลวนําเขามาพิจารณาใหมอีกคร้ัง ผมจะขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา  

    เพ่ือนําไปปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา  

    เพ่ือนําไปปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

 มีมติเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา เพื่อนําไป 

ปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม  

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญรายการตอไป 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ รายการท่ี ๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ํา จุน้ําไดไม
นอยกวา 6,000 ลิตร, น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม เปนราคาพรอมปม และ
อุปกรณ จํานวน 2 คันๆ ละ 2,500,000 บาท สําหรับงานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ จํานวน  1 คัน และงาน
บํารุงรักษาทางและสะพาน จํานวน 1 คัน สวนการโยธา สํานักการชาง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เดือนธันวาคม ป 2561) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -   สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในรายการจัดซื้อครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน  
             6 ลอ แบบบรรทุกน้ํา สวนการโยธา สํานักการชาง งบประมาณ   ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
             โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  



๙๔. 
 
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในรายการจัดซื้อครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน  
            6 ลอ แบบบรรทุกน้ํา สวนการโยธา สํานักการชาง งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน /    
            ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รายการตอไปเชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ รายการที่ ๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบกระบะเททาย        
ขนาดความจุไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกหลา, น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม, 
พรอมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 คัน สําหรับงานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ สวนการโยธา 
สํานักการชาง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม ป 2561) งบประมาณ 1,980,000  
บาท ครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในรายการจัดซื้อครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน     
             6 ลอ แบบกระบะเททาย  สวนการโยธา  สํานักการชาง งบประมาณ   ๑,๙๘๐,๐๐๐  บาท    
             โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในรายการจัดซื้อครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6  
             ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย สวนการโยธา  สํานักการชาง งบประมาณ   ๑,๙๘๐,๐๐๐  บาท    
             โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในรายการจัดซื้อครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
แบบบรรทุกน้ํา  สวนการโยธา สํานักการชาง  งบประมาณ   ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในรายการจัดซื้อครุภัณฑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
แบบกระบะเททาย สวนการโยธา สํานักการชาง  งบประมาณ   ๑,๙๘๐,๐๐๐  บาท   
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นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รายการตอไปเชิญครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง   หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ รายการที่ ๕ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต เปน

เครื่องยนตดีเซล รายละเอียดประกอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟาแตละชุดมี แผงสวิทซ 1 อัน, โวลตมิเตอร 1 อัน, 
แอมมิเตอร 1 อัน,หลอดไฟแสงสวางพรอมขั้ว 1 ชุด, สวิตชปด - เปดหลอดไฟ 1 อัน, คัตเอาต 1 อัน, ที่เสียบ
ปลั๊ก 2 จุด และคุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานสัญญาณไฟฟาและเครื่องหมาย
จราจร สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สํานักการชาง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
เดือนธันวาคม ป 2561) งบประมาณ  52,000  บาท 
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในรายการจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5  
             กิโลวัตต สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สํานักการชาง งบประมาณ 52,000บาท    
             โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติในรายการจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต สวนควบคุม  
             การกอสรางอาคารและผังเมือง สํานักการชาง งบประมาณ   52,000  บาท  โปรดยกมือข้ึน /  
             ไมมีสมาชิกยกมือ 
         -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  รายการตอไปเชิญครับ 

นายโกวิท     เริงนิรันดร  หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทานครับ กระผม       

นายโกวิท  เริงนิรันดร  หัวหนาฝายสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รายการที่ ๖ รถบรรทุกขยะ 

แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 

130 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดต้ังตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร ดาน

ทายตูบรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัดมูลฝอยดวยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 คันๆ ละ 2,300,000 บาท          

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ 4,600,000 บาท 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมในรายการจัดซื้อครุภัณฑ เคร่ืองกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต 
 สวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง สํานักการชาง  งบประมาณ   ๕๒,๐๐๐  บาท   



๙๖. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ในรายการนี้เนื่องจากเปนการจัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ       

จึงตองการขอใหมีรายละเอียดมากกวานี้เพื่อใชในการพิจารณาดวยคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากรายการนี้รายละเอียดยังมีไมพอ ทางสภาตองการรายละเอียดที่ชัดเจนกวานี้จึงใหทานถอน

รายการน้ีออกไปกอนแลวนําเขามาพิจารณาใหมอีกคร้ังนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ 

    เพ่ือนําไปปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ       

    เพ่ือนําไปปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

  มีมติเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ 

เพ่ือนําไปปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม  

 

รายการตอไปเชิญครับ 

นายโกวิท   เริงนิรันดร    หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ รายการท่ี ๗ รถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ เครื่องยนต

ดีเซล ขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดต้ังตู 

บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไมนอยกวา 14 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัด มูล

ฝอย ดวยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 คันๆ ละ 3,800,000 บาท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอก

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)งบประมาณ 7,600,000 บาท 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เน่ืองจากรายการนี้เปนการจัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ทางสภาฯตองการรายละเอียดที่

ชัดเจนกวานี้จึงใหทานถอนรายการนี้ออกไปกอนแลวนําเขามาพิจารณาใหมอีกคร้ัง ผมจะขอมติที่ประชุม 
 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ 

    เพ่ือนําไปปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๑๐  เสียง  



๙๗. 

 

-  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ       

    เพ่ือนําไปปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ที่ประชุม 

  มีมติเห็นชอบใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑรถยนตบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ 

เพ่ือนําไปปรับปรุงรายละเอียดแลวนําเขาพิจารณาใหม  

 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง  อ่ืนๆ 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่นๆ เชิญทานอําไพวรรณครับ  

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาคะ ขออนุญาตสอบถามวาจะมีโครงการเรงดวนที่เราไดเขาประชุมกับผูนํา

ชุมชนไปเม่ือคร้ังที่แลวจะเปนเรื่องของเตาเผาศพ วัดกุดคูณ ไมมีเขามาในโครงการครั้งนี้ จึงอยากสอบถามวา

ติดขัดเรื่องอะไรคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกนะคะ สําหรับเรื่องของเตาเผาไรมลพิษของวัดกุดคูณ

นั้น ตอนน้ีเราอยูในข้ันตอนที่ตองขอใชพื้นท่ีกับสํานักงานพระพุทธศาสนา ถึงจะสามารถที่จะเขาไปทําการขอ

อนุญาตกอสรางไดคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานอําไพวรรณครับ  

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ อยากทราบวาจะใชเวลาประมาณเทาไหรในการดําเนินการนี้ จะไดนําไป

ตอบคําถามกับทางประชาชนคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหทานนายกฯเรงรัดกับทางสํานักงานพระพุทธศาสนาดวยนะครับ ขออธิบายดังนี้เนื่องจากการจะขอใช

พื้นท่ีหรืออะไรก็ตามตองขออนุญาตไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนา เม่ือไดรับอนุญาตแลวเทศบาลถึงจะ

ดําเนินการไดนะครับ สิ่งที่อยากตามกับเทศบาลก็คือโครงการท่ีพี่นองประชาชนที่เราไดไปประชุมมานี้ขอให 



๙๘. 

 

ทานเรงรัดโครงการที่พี่นองประชาชนไดเสนอมาเปนการเรงดวน รวมทั้งโครงการที่สภาใหไปแกไขปรับปรุง

ตางๆเหลานี้นําเขามาในการประชุมครั้งหนานี่คือประเด็นที่  ๑ ประเด็นที่ ๒ คือ การทํางานรวมกันกับทาง

สมาชิกสภา ผูบริหารและขาราชการ ใหมีการวางแผนการลงไปยังเขตที่รับผิดชอบในแตละเดือน ประเด็นที่ ๓ 

อยากใหมีการประชาสัมพันธเปนจอ LED หนาเทศบาลควรจะมีสักหนึ่งตัวเพ่ือเปนการประชาสัมพันธประชาชน

ในเรื่องตางๆเชน การเสียภาษี โครงการท่ีกําลังจะทําอะไรตางๆเหลานี้และควรจะมีจุดตั้งจอ LED ที่เปนทาง

ของเทศบาลสักหนึ่งจุดเพื่อเปนการประชาสัมพันธ ขอฝากไวดวยนะครับ เชิญทานอําไพวรรณครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาคะ มีขอกังวลเล็กนอยเนื่องจากวาทางสภาไดอนุมัติงบประมาณในการ

กอสรางคอนขางเยอะซึ่ง มันอยู ในเขตเดียวกันในเทศบาล ดังนั้นในการปฏิบัติงานแล วควรจะมีการ

ประชาสัมพันธและเรียงลําดับ เกรงวาเราทําตรงนี้แลวมันจะไปกระทบที่อื่นคือการจราจรติดขัด เพราะฉะน้ัน

ตองเรียงลําดับและดูหนวยงานอื่นๆเขาดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบุญมีครับ 

น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี       

สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เน่ืองจากวาเราจะมีการปรับภูมิทัศนเรื่องไฟฟา ไหนๆทําแลว

ก็ศาลหลักเมืองก็อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล เร่ืองการจอดรถตรงสายหลักหนาศาลถูกตองแลวซายขวา

มีการแบงเสนชัดเจนตองขอขอบคุณเจาหนาที่แตมันจะมีรถมาจอดตรงที่หามจอดตรงนี้ขอใหทางเจาหนาท่ีชวย

ดูแลดวยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการจุดธูปในศาลหลักเมืองผมตั้งขอสังเกตวามันจะทําใหผนังภายใน

ศาลหลักเมืองเหลือง เปนไปไดหรือไมวาใหจุดธูปภายนอกศาลหลักเมืองเพื่อเปนการดูแลรักษาก็ฝากเปน

ขอพิจารณา และเรื่องภูมิทัศนรอบๆศาลหลักเมืองควรจะสวยงามเปนหนาเปนตาบานเมือง ผาแพรผาแถบสี

เม่ือถึงเวลาก็ควรจะถอดออกใหเหลือเพียงพอเหมาะก็พอนะครับ ในเรื่องที่สองก็คือการลอกทอระบายน้ํานี้เรา

ควรจะทําเพราะเดี๋ยวจะเขาฤดูฝนแลวเราจะทําไมได ก็ขอเรียนนะครับวาถาทําไดก็รีบทําเพราะวาบางทีมันไม

ตองเขาแผน เรามีศักยภาพทําไดขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมเห็นดวยกับทางทานสมาชิกวาควรปรับภูมิทัศนศาลหลักเมืองใหมีความสงางาม ใหทาง

เจาหนาที่ไปวางแผนปรับดูวาควรจะเพิ่มเติมอะไรหรือวาจะปรับปรุงพัฒนาอยางไร เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกคะ ในสวนของศาลหลักเมืองเราไดมีทีมชางออกแบบ

สถาปนิกไวเรียบรอยแลว แตติดปญหาตรงที่วาจะเปนงานที่เปนลายไทยก็จะเกิดปญหาเรื่องของการหาชางมา

ทํางานชิ้นนี้ ผูที่ออกแบบนี้ยายมาจากกรมศิลปและไดทําแบบคลายๆของกรุงเทพฯ คือตอนนี้ออกแบบไวแลว 

 



๙๙. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เราจะมีวิธีการจัดจางอยางไรนั้น ผมเคยเห็นคนที่ทํางานลักษณะนี้ อยางรอยเอ็ดจะมี

คนทํางานลักษณะน้ีอยู ตอนนี้อยูที่พระเจดียชัยมงคลที่รอยเอ็ดลองไปประสานดูนะครับ เชิญทานประสงคครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค   จันจําปา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี วันนี้เราไดคุยกันถึงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งตางๆที่เราจะขับเคลื่อนให

เทศบาลดีข้ึน แตส่ิงหน่ึงที่ผมอยากจะฝากไวก็คือเรื่องของสังคมชุมชนทั้งหลายที่เรามีอยูทั้งหมด ๑๐๖ ชุมชน 

ถาเราลงไปสัมผัสที่ชุมชนเห็นความตองการ เห็นปญหาแลวก็ชวยกันคิดแบบมีสวนรวม ท่ีสําคัญที่สุดทุกครั้งที่

จะทําอะไรถาชุมชนมีสวนรวมและเห็นดวยบางครั้งมันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลไดมากข้ึน เพราะฉะนั้นที่

เรามีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลการขับเคลื่อนของเราไมรูวาเราจะขับเคลื่อนกันอยางไรก็อยากฝากฝาย

ผูบริหารวาเราจะเคลื่อนกันเม่ือไหรอยางไรเพ่ือดึงการมีสวนรวมของภาคประชาชนในชุมชนทั้งหลายมากข้ึน

ครับ ขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานฤทธิสรรคครับ 

นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายฤทธิสรรค  เทพพิทักษ  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตนําเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งจะมีใน

วันที่ ๖ พฤษภาคม นี้นะครับ อยากจะฝากทานประธานสภาผานไปยังผูบริหารเกี่ยวกับเรื่องแผนและโครงการ

ตางๆในการพัฒนาเมืองและสวนสาธารณะตางๆก็เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกไดอยางสมพระเกียรติครับ 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายยอดยุทธ     เดชรุงเรือง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหารทุกทาน ท่ีจริงเรามีการ

ตั้งงบประมาณไวอยูแลวแตสิ่งหนึ่งที่จะทําใหสมพระเกียรติเราตองมีการปรึกษากันในหลายๆดาน โดยเฉพาะ

แมงานใหญก็คือจังหวัด สวนท่ีจะมีการใหเทศบาลรับผิดชอบในเขตถางบไมพอเราก็โอนจายเพ่ิมไดครับ สวนอีก

เร่ืองที่ทางทานสมาชิกไดตั้งขอสังเกตก็คือเรื่องถังขยะนั้นเราไดมีการเตรียมงบในการจัดซื้อในงบประมาณป 

๒๕๖๒ แลวกําลังจัดซื้อจัดจางครับ แตจริงๆแลวในความคิดผมน้ันอยากสรางเมืองใหไมมีถังขยะ ผมไดไปดูงาน

ที่ไตหวันเขาไมมีถังขยะเลยแตเขาจะมีการแจกถุงดําใหแตละครัวเรือนแยกขยะภายในครัวเรือน เม่ือถึงคิวเวร

วันไหนวารถมาเก็บซึ่ง ไมมีปญหาเรื่องของแมวหรือสุนัขจรจัดที่มาคุยเข่ีย ผมอยากใหแนวคิดอยางนี้เปน

ขอเสนออยางหนึ่งเพื่อจะพัฒนาบานเมืองใหมีความสวยงาม ชวยกันคิดชวยกันทําครับ 

 



๑๐๐. 

 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ฝากฝายบริหารลองหาชุมชนตนแบบที่มีความพรอมแลวลองทําดู ปญหาของเราก็คือแยก

ขยะอยางไรรถขยะก็เอาไปผสมเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราตองมานั่งคุยกันละเอียดเลยวาถาเราจะทดลองทํา

ชุมชนน้ี วันจันทรเก็บขยะเปยก วันอังคารเก็บขยะรีไซเคิล วันพุธเก็บขยะเปยกอะไรอยางนี้นะครับ ถามาทิ้ง

ขยะผิดประเภทเราไมรับ เดี่ยวเรามาลองทําดูก็ไดนะครับ มีสมาชิกจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอ

ประกาศปดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งประธานสภาไดกําหนดใหมี

การประชุมสมัยแรก ประจําป ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาเทศบาล

นครอุบลราชธานี บัดนี้การประชุมไดเ สร็จสิ้นลงแลว อาศัยอํานาจตามความในมาตราที่  ๒๕ แห ง

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ จึง

ปดการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันนี้ ขอบคุณครับ 

 

**ปดประชุมเวลา 13.00 น.** 
 
 

 

 

(ลงชื่อ) ...................................ผูจดรายงานการประชุม  (ลงชื่อ).................................ผูจดรายงานการประชุม            

       (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                   (นายชัยยันต  จันลองคํา)                   

    เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                              หัวหนางานเลขานุการสภา 
                            

 
 

 (ลงชื่อ) ............................. ผูตรวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)..............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)      (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

    หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                 หวัหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายอัมพล  ทองพุ) 

                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          

สภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เม่ือวันที่...................................................... 
 



๑๐๑. 

 

 
 

 

       (ลงชื่อ)………………………………….  ประธานกรรมการ         (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 

               (นายไพฑูรย    พรหมสอน)                                    (นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ) 

           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 

 

                                       (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 

                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

........................................................................................... 

 

 

 

                                                    (นายเฉลิมพล     ม่ังคั่ง) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 


