รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัย ที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันศุกรที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลิมพล
๒. นายชาญณรงค
๓. นายไพฑูรย
๔. นายฤทธิสรรค
๕. นางอําไพวรรณ
๖. นายประสงค
๗. นายภพ
๘. นายไพฑูรย
๙. น.อ.บุ ญมี
๑๐. นายชั ยโรจน
๑๑. นายอัมพล

มั่งคั่ง
ชลการ
บุญพุทธ
เทพพิทัก ษ
เปรมภิรักษ
จันจําปา
ภูส มปอง
พรหมสอน
สุปรียชาติ
สินธุพุฒิพงศ
ทองพุ

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผองแผว

รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (ลากิจ)

ผูไมมาประชุม
๑. จ.ส.อ.เกริกชัย

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นายประชา
นายศักดิ์
นายยอดยุทธ
นายวิทวัส
นางนันทิยา
นายชั ยยงค
นายอดิศักดิ์
นายเจษฎา
นายกฤชพล
นางเดือนลอย
นางศิริวรรณ

กิจตรงศิริ
เลรุงรดิศ
เดชรุงเรือง
พันธนิกุล
สระแกว
โคตะสิน
กุลวงศ
ชังอิน
เมืองเหนือ
คําแดงสด
วิชัยโย

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๒.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นายนเรต
นายศรัณย
นายวรวิทย
นางสมลักษณ
นางพิมพนภัส
นายมนตรี
นายเสรี
นายสวาท
นายประสพ
นางสุจิตรา
นางสาวธัญญพัทธ
นางอรอินทร
นางภัททิ ยาภรณ
นายพงศธร
นายทองพูน
วาที่ ร.ต.มงคล
นางณภัส นันท
น.ส.ณัฐปภัสร
นายชัยยันต
นางสาวดวงใจ
นายป ญญา
นายอนุชิต

ศรีเมือง
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ศรีเมือง
หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
หลาทอง
หัวหนาฝายสุ ขาภิบาล
บุญณพัฒน
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
ภัทรกอพงศสุข
รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ธนคุณ
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ทองเลิศ
ผูอํานวยการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
ดวงคํา
ปรุโปรง
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ
นามพิทักษ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
ศรีบุ ญสถิตพงษ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
ไชยแสง
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ใครบุตร
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
โชติมานนท
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เอิบสุข
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
อินจําปา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
วงศลา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ฏปวรนันท
นักวิชาการคลังชํานาญการ
จันลองคํา
หัวหนางานเลขานุการสภา
สุพจนนิติภักดี
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ทองสรรค
หัวหนางานวิศวกรรมโยธา
อัปกาญจน
เจาพนักงานธุรการปฏิบั ติงาน
…………………………………………….

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพื่อทราบ
- รายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหใชจ ายขาดเงินสะสม
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๕๕ โครงการ

๓.
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
- ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่นๆ

.........................................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัน นี้ เป น วัน ประชุ ม สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี สมัย วิ ส ามัญ สมั ยที่ ห นึ่ง ประจํา ป พ.ศ.๒๕๖๒
นับองคประชุม มีทานสมาชิกลา ๑ ทาน จ.ส.อ.เกริกชัย ผองแผว และอีก ๒ ทานกําลั งเดินทางมาเมื่อครบองค
ประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภา จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบเรียนเชิญครับ
************
ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ห นึ่ง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ห นึ่ง
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสิบหาวัน นั้น
อาศั ย อํ า นาจตามความในระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยขอ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๓ โดยประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ไดนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกรที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ประชุมพรอมแลวผมขอเรียนเชิ ญประธานดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี สมัยวิส ามัญ สมัยที่ห นึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ทานรอง
นายกเทศมนตรี ฝายบริหารและทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติทุกทาน ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจง
ใหที่ประชุมทราบ ก็อีกไมนานก็จะมีการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งใหญเสร็จ ก็จะมีการเลือกตั้ง อบจ. เทศบาล

๔.
และก็ อบต. สวนเรื่องเวลาตองรอ กกต. ประกาศพระราชกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง ทานจะตองรักษาไปจนถึงการ
เลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัย สามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วัน อังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุ ม
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว เป นอยา งไรบ างครับ /
เรียบรอยใชไหมครับ / มีอะไรแก ไ ขหรือไมครั บ ผมให บันทึกรายงานการประชุ มคอนขางระเอียดเพราะเวลา
เปนคดีความศาลจะใช รายงานการประชุ มเป นเอกสารที่ใช ใ นการพิจารณา รายงานการประชุ มจํ านวน ๑๐๑
หนา ภายใน ๓ วันถาอานแลว ไมมีการแกไขในรายงานการประชุมให ถือวารับรองรายงานการประชุมสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
- รายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหใชจายขาดเงินสะสม
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๕๕ โครงการ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหใช
จายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๕๕ โครงการ เพื่อตองการแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ
วาโครงการที่เราอนุมัติไ ปแล ว ตอนนี้ส ถานะ ๕๕ โครงการ ๑๖๐ กวาล าน สถานะของโครงการมันอยูที่ไ หน
ทางสํานักการคลังไดแจกทานสมาชิ กดวย ขอมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม มีอยูป ระมาณ ๑๐ กวาโครงการที่มีการ
เคลื่อนไหว (อัพเดท) อีก ๔๐ กวาโครงการยังไมมีการอัพเดท ถากระบวนการถึงพัสดุการจัดซื้อจัดจางที่ต่ํากวา
๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็สามารถทําไดเลย แตถาราคาเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตองใช เงื่อนเวลาอีกกี่วัน เชิ ญทาน
สมาชิก
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ ขออนุญาตตั้งขอสั งเกตในตารางผล
การดําเนินงาน ตรงที่รับบันทึกคืออะไรคะ

๕.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมไปเรงรัดใหชางสงราคากลาง เพราะพัสดุจะทํางานไดก็ตอเมื่อชา งส งราคากลางมาให พัส ดุ จึงตองมี
การบันทึก ณ วันที่สงราคากลางมาใหพัสดุ วันที่เทาไหร ผอ.ชางแนะนําตัวหนอยครับ
นายนเรต ศรีเ มือง ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนท านประธานสภา และผู เขารวมประชุ ม ทุกทาน กระผมนายนเรต ศรีเมื อง ผู อํานวยการ
สํานักการชาง ผมยายมาวันที่ ๑ กุมภาพันธ ยายมาจากเทศบาลนครเกาะสมุย
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ผมฝากให ทานดูวาให กําหนดราคากลางและดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดเลยครับ ให เ รงดําเนินการถา
โครงการไหนไมมีการเคลื่อนไหว จะใหถอนโครงการออกถือวาไมทํางาน
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา กอนที่เราจะอนุมัติเราก็ทราบวามีแบบมีราคากลางอยูแลว บางรายการก็
ต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ ก็นาจะดําเนินการไดมากกวานี้แลว ตอนนี้ก็มีตัวช วยเพราะการกําหนดราคากลางแบบ
อิเล็คทรอนิคส ซึ่งแบงเบาภาระชางไดคอนขางเยอะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานรองครับ
นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและ สมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน ขอตอบขอซักถามเรื่องโครงการ
ตางๆที่อนุมัติมาทั้งหมดของเงินจายขาดเงินสะสม ทางฝายบริหารก็ไมนอนใจก็พยายามตามเรื่องจากฝ ายต างๆ
รวมทั้งที่ทานสมาชิกเสนอแนะ แตดวยปริมาณที่มากสํานักการชางก็ดําเนินการอยางเต็มที่ แตดว ยบุ คลากรที่ไม
เพียงพอแตก็ ทํา ลว งเวลา ก็ดํ าเนิน การอย างเต็ มที่ แตคาดวาภายในอาทิตยห นานา จะดํา เนินการไปบ างใน
บางสวนครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานบุญมีครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และฝ ายบริห าร โครงการตางๆที่เราไดอนุมัติผา นไปแล ว ๕๕ โครงการ
ผมเห็นดวยกับทานยอดยุทธ เรื่องจางคนภายนอกมาเขียนแบบ เพราะการที่เ ราอนุมัติโ ครงการตางๆไปแลวไม
มีผลงานออกมาใหประชาชนเห็นก็จะเปนที่นาตั้งสังเกต
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ การที่เ ราจะจ างเอกชนออกแบบเราสามารถจัด ทําไดเ ปนงานๆไป แต จะทํ าให งานช า
กวาเดิม เชนเราจะเอาเขาสภาฯวันนี้เราจะตองมาทําจัดซื้อจัดจาง กระบวนการตางๆ มันจะยาว ดังนั้นสํานัก
การชางตองเพิ่มหรือพัฒนาศักยภาพ สํานักการชางขาดอะไร ขาดคอมพิวเตอร ขาดโปรแกรม หรือวัส ดุอุป กรณ
ตัวไหน ใหทานขอมาเพราะสํานักการชางตองทํางานทั้งป ใหฝายบริหารเพิ่มศักยภาพของสํานักการชาง

๖.
ดวยครับ เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ผมสงรายชื่อทานสมาชิกสภาเทศบาลเป นคณะกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็ ก
ในสังกัดเทศบาล ๓ ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มหา วนาราม คือทาน น.อ.บุญมี สุ ป รียชาติ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กพระเจาใหญองคตื้อ ทานประสงค จันจําปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ กเทศบาล ๓ ทานไพฑูรย พรหมสอน
เพราะทานอยูเขตนั้นก็ขอฝากทานดูแลดวยที่เสนอรายชื่อใหทานนายกฯ เชิญทานอําไพวรรณครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิ ส ภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอยอ นกลั บ ไปที่รายงานผลการดําเนินงาน ในการประชุ มคราวที่ แลว โครงการที่ มีถนนและทอระบายน้ํ า
อยูแลวใหแกไขชื่อโครงการเปนโครงการปรับปรุง แตถาไมมีถนนหรือทอระบายน้ําเลยจะเป นโครงการกอสราง
รวมทั้งแกไขในรายงานการประชุมดวยให ถูกตองคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตกลงใหไปปรับแกใหมใหถูกตองตรวจสอบวาโครงการไหนเปนโครงการปรับปรุง และโครงการไหนเปน
โครงการกอสราง คือถามีถนนอยูแลวหรือทอระบายน้ําอยูก็ตองเป นการปรับ ปรุงแตถาไมมีถนนหรือทอระบาย
น้ําให เป นโครงการกอสร าง ให แ กไขตามขอเสนอแนะในคราวประชุ มครั้ง นี้ ตามที่ทานสมาชิ กตั้งข อสั งเกต
ในรายงานการประชุมวาไมถูกตอง รายงานการประชุมเดิมใหคงไวเหมือนเดิม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
- ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบี ยบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา ญัตติ ขออนุมัติใช จายเงินสะสมเพื่อแก ไขปญหา
ความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขป ญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่
เรียน

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ดวนที่สุด ที่ อบ 0023.3/21495
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 3739
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
จํานวน 1 ชุด

๗.
3. สําเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ดวนที่สุด ที่ อบ 0023.1/ว 916
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562
จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
จํานวน 1 ชุด
5. แบบแปลนประมาณราคาและใบเสนอราคาตามโครงการฯ ที่ข ออนุมั ติจายขาดเงินสะสม
จํานวน 1 ชุด
6. รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จํานวน 1 ชุด
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมั ติใช จายเงินสะสม เพื่อแกไขป ญหาความ
เดือดรอนใหกับ ประชาชนและเพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ใ หครอบคลุ ม ประกอบกับ
กรม
ส งเสริม การปกครองทอ งถิ่ นไดแ จง การขั บเคลื่อ นนโยบายรัฐ บาลในการแกไ ขป ญหาราคายางพาราตกต่ํ า
ตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหองคกรปกครองส วนทองถิ่ นพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มี
สวนผสมของยางพาราและอยูในแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น เพื่อขอใชจายเงินสะสมตามอํานาจหนาที่ดาน
บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองส วนทองถิ่ นหรือกิจการที่จัดทํา
เพื่อบํ าบั ดความเดือดรอนของประชาชน และให พิจารณานําเงินสะสมที่มี อยู ห ลั งจากไดสํ ารองเป นรายจาย
ที่จําเปนไวแลวและเพียงพอที่จะนําไปใชจายโดยไมกระทบตอเสถียรภาพทางการคลัง ในระยะยาวมาใช ในการ
ดําเนิน การนั้น รวมทั้งเพื่อ ให เป น ไปตามหนั งสื อจั งหวั ดอุ บ ลราชธานี ดวนที่สุ ด ที่ อบ 0023.1/ว 916
ลงวันที่ 20 กุม ภาพันธ 2562 โดยจัง หวั ดอุบ ลราชธานีแ จงให องคกรปกครองส วนทองถิ่ นที่มี ห นาที่อนุมัติ
อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับ แจง พิจารณายกเลิ กการเรียกสํ าเนาทะเบี ย นบาน
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกระบวนงานขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น และเพื่อรองรับ การยกเลิ ก
สําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบี ย นและยื่นคําขอรับ เงินเบี้ ย ยั งชี พผูสู งอายุ การลงทะเบี ย นและยื่น
คําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ขอที่ 17 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้ออุป กรณ
อานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 โดยกําหนดราคา
และคุณ ลั กษณะของอุ ป กรณ อา นบัต รฯ ให เ ป นไปตามเกณฑร าคากลางและคุณ ลั กษณะพื้ นฐานครุ ภั ณฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคมกําหนด ซึ่งป จจุบั นเทศบาลนครอุบ ลราชธานีมี ย อดเงิน
สะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จํานวน 437,723,228.27 บาท (สี่ รอยสามสิ บ เจ็ด
ลานเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองรอยยี่สิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค)
ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบี ย บฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึง ไดจัดทํา
โครงการเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 64,559,000 บาท และรายการ
จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ จํ า นวน 1 1 รายการ งบประมาณ 49,1 03,15 0 บาท รว มงบประมาณทั้ ง สิ้ น
113,662,150 บาท (หนึ่งรอยสิบ สามล านหกแสนหกหมื่ นสองพันหนึ่งรอยห าสิ บ บาทถวน) เสนอตอสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แ กไขเพิ่ม เติม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 4)
พ.ศ. ๒๕61
ขอ 89 องคกรปกครองส วนทองถิ่ นอาจใช จายเงินสะสมได โดยไดรับ อนุมั ติจากสภาทองถิ่ นภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปนี้

๘.
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นซึ่ง เกี่ย วกับ ดานการ
บริการชุ ม ชนและสั งคม หรือกิจการที่เป นการเพิ่มพูนรายไดข ององคกรปกครองส วนทองถิ่ น หรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น
หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท ตามระเบี ย บ
แลว
(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไม นอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิ บ
ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองส วนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผู กพันให
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการ ใช จายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหอ งคกรปกครองส วนทองถิ่ นใช จายเงิ นสะสม โดยคํานึง ถึ งฐานะการเงินการคลั งขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
เหตุผล
เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพื่อขับ เคลื่อนนโยบายรัฐบาลใน
การแกไ ขป ญ หาราคายางพาราตกต่ํา และแก ไ ขป ญหาความเดื อดร อนให กั บ ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตามอํานาจหน าที่ รวมทั้งเพื่อให การปฏิ บั ติงานในหนาที่ของเทศบาลเปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รั กษาความสงบแห งชาติ ที่ 21/2560 ลงวั นที่ 4 เมษายน 2560 ข อที่ 17 ซึ่ งโครงการที่ เสนอขอรั บ
งบประมาณเปนโครงการที่รวบรวมมาจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล ผานช องทาง
ตางๆ เชน เวทีประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้ น เทศบาลนครอุ บลราชธานี จึงได จั ดทําโครงการด านพั ฒนาโครงสร างพื้ นฐานและด านคุ ณภาพชีวิ ต
จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 64,559,000 บาท และรายการจั ด ซื้อครุ ภั ณฑ จํ านวน 11 รายการ
งบประมาณ 49,103,150 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 113,662,150 บาท ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๓๓ โครงการ
งบประมาณ 11,490,000 บาท โดยแยกพิจารณารายโครงการ รายละเอียดดังนี้
1.1 ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง)
1.2 ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู 2)
1.3 ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนวัดศรีแสงทอง)
1.4 ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)
1.5 ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2)
1.6 ซอยสรรพสิทธิ์ 4 (ชุมชนวัดแจง 2)
1.7 ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2)
1.8 ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
1.9 ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
1.10 ซอยสุริยาตร 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ)
1.11 ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
1.12 ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)

๙.
1.13 ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
1.14 ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5) (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
1.15 ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2)
1.16 ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2)
1.17 ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2)
1.18 ซอยพนม 5 (ชุมชนพนม 2)
1.19 ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง)
1.20 ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
1.21 ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3) (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
1.22 ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก - ซอยสรรพสิทธิ์ 11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)
1.23 ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2)
1.24 ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
1.25 ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
1.26 ซอยชยางกูร 11 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
1.27 ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
1.28 ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
1.29 ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน)
1.30 ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน)
1.31 ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)
1.32 ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร)
1.33 ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง)
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม 9)
งบประมาณ 1,950,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9
งบประมาณ 1,410,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2
งบประมาณ 1,550,000 บาท
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3
งบประมาณ 1,270,000 บาท
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10
งบประมาณ 2,340,000 บาท
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ถนนแจงสนิท (ชว งหอนาฬิกา –ถนนสรรพสิทธิ์)
งบประมาณ 14,800,000 บาท

๑๐.
8. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14

งบประมาณ 2,600,000 บาท

9. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลชัย 4
งบประมาณ 470,000 บาท
10. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 5
งบประมาณ 496,000 บาท
11. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 3
งบประมาณ 473,000 บาท
12. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1
งบประมาณ 693,000 บาท
13. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 2
งบประมาณ 3,475,000 บาท
14. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสมเด็จ 4 (ขา งบานเลขที่ 158)
งบประมาณ 669,000 บาท
15. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 231)
งบประมาณ 173,000 บาท
16. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 239)
งบประมาณ 166,000 บาท
17. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 253)
งบประมาณ 163,000 บาท
18. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18
(ขางบานเลขที่ 56/2)
งบประมาณ 552,000 บาท
19. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 (ขางบานเลขที่ 88/2)
งบประมาณ 610,000 บาท
20. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30
(ขางบานเลขที่ 13)
งบประมาณ 727,000 บาท
21. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 17)
งบประมาณ 330,000 บาท
22. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 (ขางบานเลขที่ 53/1)
งบประมาณ 680,000 บาท
23. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83)
งบประมาณ 540,000 บาท

๑๑.
24. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 3
งบประมาณ 3,560,000 บาท
25. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยราชธานี 1
งบประมาณ 2,780,000 บาท
26. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 7
งบประมาณ 280,000 บาท
27. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนนิคมสายกลาง (ขางบานเลขที่ 162-164)
งบประมาณ 319,000 บาท
28. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 7
งบประมาณ 470,000 บาท
29. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1
งบประมาณ 1,570,000 บาท
30. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนพโลชัย (ขางบานเลขที่ 243/1)
งบประมาณ 360,000 บาท
31. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 16 (ขางบานเลขที่ 5)
งบประมาณ 334,000 บาท
32. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 6
งบประมาณ 1,778,000 บาท
33. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8
งบประมาณ 2,149,000 บาท
34. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13
งบประมาณ 442,000 บาท
35. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยขางบาน
เลขที่ 326)
งบประมาณ 254,000 บาท
36. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ขางบาน
เลขที่ 170/1)
งบประมาณ 362,000 บาท
37. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค (ขางบาน
เลขที่ 56/3)
งบประมาณ 164,000 บาท
38. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ขา งบาน
เลขที่ 24)
งบประมาณ 388,000 บาท
39. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามั คคี
วิทยาคาร
งบประมาณ 1,722,000 บาท

๑๒.
รายละเอียดโครงการฯ จํานวน 39 โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
รายการจัดซื้อครุภัณฑ มีจํานวน 11 รายการ รายละเอียดดังนี้
สํานักการคลัง, กองสวั สดิการสังคม, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, สํานักการศึกษาและสํานักการชาง
1. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) สามารถอานและเขี ย นข อมู ล ในบัตร
แบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได, มีความเร็วสั ญญาณนาฬิกาไมนอยกวา
4.8 MHz, สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได, สามารถใช กับ บั ตรแบบอเนกประสงค
(Smart Card) ที่ใ ช แ รงดันไฟฟา ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเ ป นอย างนอย จํานวน 44
เครื่องๆ ละ 700 บาท รวมเปนเงิน 30,800 บาท สําหรับใชใ นการปฏิบัติงานของหนวยงาน ดังนี้
1.1 สํานักการคลัง จํานวน 2 เครื่อง ไดแก ฝายบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง และฝายสถิติ
การคลัง จํานวน 1 เครื่อง
1.2 กองสวัสดิการสังคม จํานวน 4 เครื่อง
1.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 15 เครื่อง ไดแก
- งานสงเสริมสุขภาพ จํานวน 3 เครื่อง
- งานสุขาภิบาลฯ จํานวน 3 เครื่อง
- งานสัตวแพทย จํานวน 1 เครื่อง
- งานรักษาความสะอาด จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยบริการสาธารณสุข 1 (เทศบาล) จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยบริการสาธารณสุข 2 (หนองบัว) จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยบริการสาธารณสุข 3 (พโลชัย) จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยบริการสาธารณสุข 4 (ศาลากลางบานดู) จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยบริการสาธารณสุข 5 (ดอนเจาปูทองแดง) จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยบริการสาธารณสุข 6 (วัดปาแสนอุดม) จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยบริการสาธารณสุข 7 (อยูวงศธรรม) จํานวน 1 เครื่อง
1.4 สํานักการศึกษา จํานวน 20 เครื่อง ไดแก
- งานกิจการโรงเรียน จํานวน 2 เครื่อง
- โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 3 เครื่อง
- โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 4 เครื่อง
- โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 3 เครื่อง
- โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ จํานวน 2 เครื่อง
- โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จํานวน 2 เครื่อง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม จํานวน 2 เครื่อง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ จํานวน 1 เครื่อง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 1 เครื่อง

๑๓.
1.5 สํานักการชาง จํานวน 3 เครื่อง ไดแก ฝายบริห ารงานทั่วไปส วนการโยธา จํานวน 1 เครื่อง
และสวนควบคุมการกอสราง จํานวน 2 เครื่อง
(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณ ฑค อมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. รถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค ตั ว รถชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเ ซล ขนาดไม นอยกวา 6 สูบ
4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกน้ํามี ปริมาตรความจุไ ม นอย
กวา 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัด ซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ) งบประมาณ 4,800,000 บาท
3. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไม นอยกวา 240 แรงม า ภายในมี
ห องสุ ข า จํานวนไม นอ ยกว า 8 หอง จํ านวน 1 คัน สํ าหรั บงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
งบประมาณ 8,500,000 บาท
4. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไม นอยกวา 240 แรงม า ภายในมี
ห องสุ ข า จํานวนไม นอยกวา 10 ห อง จํานวน 1 คัน สํ า หรับ งานรั กษาความสะอาด กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
งบประมาณ 10,000,000 บาท
5. รถบรรทุกขยะ แบบอัดท าย ขนาด 6 ลอ เครื่ องยนตดีเ ซล ขนาดไม นอยกวา 4 สู บ
4
จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกมูลฝอย มี ขนาดความจุข อง
ตูไมนอยกวา 6 ลู กบาศกเ มตร ดานทายตูบรรทุกมู ล ฝอยติดตั้งชุ ดอัดมู ล ฝอยดวยระบบไฮโดรลิ ค จํานวน 2
คันๆ ละ 2,300,000 บาท สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภั ณฑ)
งบประมาณ 4,600,000 บาท
6. รถบรรทุกขยะ แบบอัดท าย ขนาด 6 ลอ เครื่ องยนตดีเ ซล ขนาดไม นอยกวา 6 สู บ
4
จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกมูลฝอย มี ขนาดความจุข อง
ตูไมนอยกวา 14 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัด มูลฝอย ดวยระบบไฮโดรลิ ค จํานวน 2
คันๆ ละ 3,800,000 บาท สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภั ณฑ)
งบประมาณ 7,600,000 บาท
สํานักการศึกษา
7. จั ด หาครุ ภั ณ ฑ สํ า หรั บ ห อ งเรี ย นอั จ ฉริ ย ะ (Smart Classroom) จํ า นวน 12 ห อ งๆ
ละ 210,000 บาท รวมเปนเงิน 2,520,000 บาท 1 หอง ประกอบดวย
๗.1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

๑๔.
๗.2. กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด
(จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๗.3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL Lumens
จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๗.4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๗.5. ชุดเครื่องขยายเสียงพรอมตูจัดเก็บอุปกรณ 1 ชุด ประกอบดวย
๗.๕.1. เครื่องขยายเสียง พรอมลําโพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน
๗.๕.2. ตูสํา หรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
7. ชั้นวางเครื่องเสียงและอุปกณคอมพิวเตอร (มีกุญแจล็อคลิ้นชัก) จํานวน 1 ตัว
(จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 3 หอง, โรงเรีย นเทศบาล 2 หนองบั ว จํานวน 3 หอ ง, โรงเรีย น
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 3 หอง และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จํานวน 3 หอง
8. จัดหาครุภัณฑ สําหรับใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน 4 ชุดๆ ละ 188,700 บาท
รวมเปนเงิน 754,800 บาท 1 ชุด ประกอบดวย
๘.1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๘.2. กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด
(จัดซื้อนอกบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๘.3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL Lumens
จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๘.4. ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
๘.๔.1. เครื่องขยายเสียง พรอมลําโพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน
๘.๔.2. ตูสําหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
๘.5. โตะควบคุมพรอมเกาอี้สําหรับครูผูสอน จํานวน 1 ชุด
(จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภั ณฑ) สํ าหรับ โรงเรีย นเทศบาล 4 อนุบ าลพระเจา
ใหญองคตื้อ

๑๕.
สํานักการชาง
9. รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล อยาง 4
ลอติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถและบุงกี๋ขุดดานหลังรถ ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก, ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ
มีกําลังไมนอยกวา 90 แรงมาที่รอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที ระบายความรอนดวยน้ํา, ระบบ
ถายทอดกําลั งแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter, ระบบบั งคับ เลี้ ย วแบบ Hydrostatic หรือ
Hydraulic, บุ งกี๋ ตักติด ตั้งอยู หนารถ ควบคุม โดยระบบไฮดรอลิ ก ขนาดความจุข องบุง กี๋ไ ม นอ ยกวา 0.85
ลูกบาศกเมตร ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงกี๋ขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.30 เมตร, บุ งกี๋ขุ ดติดตั้งอยู ดา นหลั ง
รถ มีขาค้ํายันทําใหรถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก ขนาดความกวางของบุ งกี๋ขุ ด ไม นอยกวา
600 มิ ล ลิ เ มตร ความจุข องบุง กี๋ ไม นอยกวา 0.15 ลู กบาศกเมตร มี ระยะขุ ดไกลได ไม นอยกวา 5,300
มิลลิเมตร มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 มิ ล ลิ เมตร, มี น้ํา หนักใช งาน (Operating Weight) ไมนอยกวา
6,500 กิโลกรัม, หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต, ระบบไฟฟา 12 โวลต
และอุป กรณ ประกอบ จํ านวน 2 คั นๆ ละ 3,300,000 บาท สํ าหรั บ งานบํ ารุ ง รักษาทางและสะพาน
สํานักการชาง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม ป 2561)
งบประมาณ6,600,000 บาท
10. ชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล จํานวน 15 ชุ ดๆ ละ 33,170 บาท รวม
เปนเงิน 497,550 บาท 1 ชุด ประกอบดวย
- แผงโซลาเซลล 360 watt จํานวน 1 แผน
- มอเตอรไฟฟา DC 300 watt จํานวน 1 ตัว
- ชุดทุนพรอมกังหันน้ํา จํานวน 1 ชุด
- ชุดตัวขับเคลื่อนกังหัน จํานวน 1 ชุด
- คาประกอบกังหัน จํานวน 1 ชุด
- คาติดตั้งระบบโซลาเซลล จํานวน 1 ชุด
สํ า หรั บ งานบํ า บั ด น้ํ า เสี ย สํ า นั ก
การชาง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
11. รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ตั ว รถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไม นอยกวา 4 สู บ
4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอมไฟฟาสามารถยก
ไดสู ง จากพื้นที่ไ ม นอ ยกว า 12 เมตร พรอ มติ ด ตั้งระบบปรับ สมดุล ช วย ค้ํายั นทํา งานดวยระบบไฮดรอลิ ก
จํานวน 1 คัน สําหรับงานเรือนเพาะชํ าและขยายพันธุ ส วนการโยธา สํ านักการช าง (จัด ซื้อนอกบัญ ชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
งบประมาณ 3,200,000 บาท
ดัง นั้ น เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึ ง ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช จ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ
ดําเนินการดังกลาว จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 64,559,000 บาท และรายการจัดซื้อครุภัณฑ

๑๖.
จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 49,103,150 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 113,662,150 บาท (หนึ่งรอย
สิบสามลานหกแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กอนที่เราจะพิจารณาไปทีละโครงการ อยากทราบยอดเงินจายขาดเงินสะสมของเราเหลื ออยู เทาไหรจะ
ไดรายงานใหทานสมาชิกทราบ เชิญครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรีย นทา นประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิ กผู ท รงเกีย รติทุกท าน กระผมนายอัมพล ทองพุ
ขอนําเรียนเกี่ยวกับยอดเงินสะสม ถาทานดูเอกสาร ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ หลังป ดบั ญชี ณ วันที่ ๓๐
กั น ยายน ๒๕๖๑ ยอดเงิ น สะสมมี ทั้ ง สิ้ น ๑,๐๕๙,๒๕๖,๗๖๙.๘๐ บาท แตย อดที่ ส ามารถนํ า ไปใช ไ ด
๘๗๐,๖๙๐,๒๐๔.๐๙บาท แตเงินจํานวนนี้ตองนํามาหักออกจากรายจา ยตามระเบียบกฎหมาย หั กออกในสวน
ที่เราจายขาดไปแลว ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คือ ๓๔,๕๗๗,๖๗๑ บาท และมาจายเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๖๒ อีก ๑๒๘,๒๖๐,๐๐๐ บาท คาใช จายเงินเดือนอีก ๖ เดือน อยู ที่ป ระมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงิน
ทดรองจายเงินเดือนบํานาญ ๓ เดือน เดือนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือจริงที่
สามารถนําไปจายไดจริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๔๓๗,๗๒๓,๒๒๘.๒๗บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ยอดเงินจํานวน ๔๓๗,๗๒๓,๒๒๘.๒๗บาท ที่สมาชิกจะตองชวยกันบริหาร โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟา
สองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาของสภาฯ ไม ครบถวน
สมบูรณ จึงขอใหนําโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๓๓ โครงการ ไปพิจารณา
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใหเสนอแยกพิจารณาและอนุมั ติเป นรายโครงการ จํานวน ๓๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท / ผมจะขอมติที่ประชุมครับ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายใน
เขตเทศบาลทั้ง ๓๓ โครงการ ไปวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒โดยใหเสนอแยกพิจารณาและ
อนุมัติเปนรายโครงการ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายใน
เขตเทศบาลทั้ง ๓๓ โครงการ ไปวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยใหเสนอแยกพิจารณาและ
อนุมัติเปนรายโครงการ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายใน
เขตเทศบาลทั้ง ๓๓ โครงการ ไปวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยใหเ สนอแยกพิจารณาและอนุมัติ เ ป นราย
โครงการ

ตอไปใหเริ่มพิจารณา โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟสตคอนกรีต เชิญนําเสนอครับ

๑๗.
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม 9)
งบประมาณ 1,950,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเป นคา ปรับ ปรุง ผิว จราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม 9)
ปรับ ปรุง ผิ วจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต ความกวาง ๘.๐๐ – ๑๑.๕๐ ม. ยาว ๓๖๔ .๐๐ ม. หนาเฉลี่ ย
0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,478 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต 3
- อํานาจหนาที่ต าม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิว จราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต
ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม 9) งบประมาณ ๑,๙๕๐,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลต
คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม 9) งบประมาณ ๑,๙๕๐,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต
ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม 9) งบประมาณ ๑,๙๕๐,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๓
นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9 งบประมาณ
1,410,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑๘.
- เพื่อจ ายเป นคาปรับ ปรุ งผิ วจราจรพาราแอสฟ ล ตคอนกรีต ซอยสรรพสิ ทธิ์ 9 ปรับปรุงผิ ว
จราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,207 ตร.ม. และอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับ ฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต 3
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต
ซอยสรรพสิทธิ์ 9 งบประมาณ 1,410,000 บาทโปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต
ซอยสรรพสิทธิ์ 9 งบประมาณ 1,410,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยสรรพสิ ทธิ์ 9
งบประมาณ 1,410,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๔
นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา
๔. โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรพาราแอสฟ ล ต ค อนกรี ต ซอยภาษี เ จริ ญ 2 งบประมาณ
1,550,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเป นคาปรับ ปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟล ตค อนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2 ปรับ ปรุงผิ ว
จราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต กวาง ๔.๑๐ – ๗.๒๐ ม. ยาว ๔๙๐ ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ รวมไม
นอยกวา 2,590 ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔

๑๙.
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต
ซอยภาษีเจริญ 2 งบประมาณ 1,550,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต
ซอยภาษีเจริญ 2 งบประมาณ 1,550,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต ซอยภาษีเ จริญ 2
งบประมาณ 1,550,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ ๕
นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา
๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 งบประมาณ
1,270,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับ ปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 ปรับ ปรุงผิ ว
จราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต กวาง ๔.๒๕ – ๕.๘๐ ม. ยาว ๔๒๘ ม. หนาเฉลี่ ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ รวมไม
นอยกวา 1,968 ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต
ซอยภาษีเจริญ 3 งบประมาณ 1,270,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง

๒๐.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต
ซอยภาษีเจริญ 3 งบประมาณ 1,270,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3
งบประมาณ 1,270,000 บาท

นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ
2,340,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเป นคาปรับ ปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต ซอยธรรมวิ ถี 10 ปรับ ปรุงผิ ว
จราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต กวาง ๗.๔๐ – ๗.๘๕ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หนาเฉลี่ ย 0.05 ม. หรือพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 4,630 ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต
ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 2,340,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต
ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 2,340,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๒๑.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10
งบประมาณ 2,340,000 บาท

นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต (ชวงหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิทธิ์)
งบประมาณ 14,800,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต (ช วงหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิ ทธิ์)
ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต หนาเฉลี่ ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ร วมไม นอยกวา 23,000 ตร.ม.
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๒
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต
(ชว งหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิทธิ์) งบประมาณ 14,800,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต
(ชว งหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิทธิ์) งบประมาณ 14,800,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต (ช วงหอนาฬิกา
– ถนนสรรพสิทธิ์) งบประมาณ 14,800,000 บาท

๒๒.
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 งบประมาณ 2,600,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14
- งานรื้อถอนผิวจราจร คสล. เดิม ความหนาเฉลี่ย 0.15 ม. จํานวน 3,580 ตร.ม.
- ปรับ ปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกวา 3,580 ตร.ม. และอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๒
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14
งบประมาณ 2,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14
งบประมาณ 2,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติให ใช จายเงินสะสมในโครงการปรับ ปรุง ถนน คสล. ซอยสรรพสิ ทธิ์ 14 งบประมาณ
2,600,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๙. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลชัย 4 งบประมาณ 470,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลชั ย 4 ปรับ ปรุงถนน คสล.
กวาง ๕.๙๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 290 ตร.ม. พรอมระบบระบาย
น้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)

๒๓.
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต 3
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลชัย 4 งบประมาณ 470,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลชัย 4 งบประมาณ 470,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลชัย 4
งบประมาณ 470,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค

หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 งบประมาณ 496,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเป นคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 ปรับปรุงถนน
คสล. กวาง ๕.๘๐ – ๖.๕๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 392 ตร.ม. พรอม
ระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 งบประมาณ 496,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง

๒๔.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ ๕ งบประมาณ 496,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 งบประมาณ 496,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 งบประมาณ
473,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเป นคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 ปรับปรุงถนน
คสล. กวาง ๙.๕๐ ม. ยาว ๖๓.๖๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 370 ตร.ม. พรอมระบบ
ระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 งบประมาณ 473,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
-

สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 งบประมาณ 473,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 3
งบประมาณ 473,000 บาท

๒๕.
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 งบประมาณ
693,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 ปรับปรุง ถนน
คสล. กวาง ๓.๐๐ – ๔.๗๐ ม. ยาว ๓๖๔ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกวา 465 ตร.ม. พรอม
ระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 งบประมาณ 693,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 งบประมาณ 693,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจ ายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1
งบประมาณ 693,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค

หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 2 งบประมาณ
3,475,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 2 ปรับ ปรุงถนน คสล.
กวาง ๖.๐๐ – ๘.๗๐ ม. ยาว ๓๖๔ม. หนา0.15 ม. หรือพื้นที่ร วมไม นอยกวา 2,390 ตร.ม. พรอมระบบ
ระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

๒๖.
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสุริยาตร 2 งบประมาณ 3,475,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสุริยาตร 2 งบประมาณ 3,475,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 2
งบประมาณ 3,475,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสมเด็จ 4 (ข างบานเลขที่ 158)
งบประมาณ 669,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสมเด็จ 4 (ขางบานเลขที่ 158)
ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๔.๓๐ – ๕.๕๐ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกวา 450 ตร.
ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํา นาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสมเด็จ 4 (ขา งบานเลขที่ 158)งบประมาณ 669,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง

๒๗.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสมเด็จ 4 (ขางบานเลขที่ 158) งบประมาณ 669,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับ ปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสมเด็จ 4
(ขางบานเลขที่ 158) งบประมาณ 669,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๕. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ถนนพลแพน (ข า งบ า นเลขที่ 231)
งบประมาณ 173,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ข างบ านเลขที่ 231)
ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ – ๔.๒๕ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 108 ตร.ม.
พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 231) งบประมาณ 173,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 231) งบประมาณ 173,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๒๘.
ที่ประชุม
มติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน
(ขางบานเลขที่ 231) งบประมาณ 173,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๖. โครงการปรั บ ปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ถนนพลแพน (ข า งบ านเลขที่ 239)
งบประมาณ 166,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ข างบานเลขที่ 239)
ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๓.๗๐ – ๓.๙๐ ม. ยาว ๒๗ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 100 ตร.ม.
พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 239) งบประมาณ 166,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 239) งบประมาณ 166,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน
(ขางบานเลขที่ 239) งบประมาณ 166,000 บาท

๒๙.
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๗. โครงการปรั บ ปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขา งบา นเลขที่ 253)
งบประมาณ 163,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ข างบ านเลขที่ 253)
ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๓.๖๕ - ๓.๗๐ ม. ยาว ๒๖.๕๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 98 ตร.ม.
พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 253) งบประมาณ 163,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 253) งบประมาณ 163,000 บาทโปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน
(ขางบานเลขที่ 253) งบประมาณ 163,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 – ซอยชยางกูร 18
(ขางบานเลขที่ 56/2) งบประมาณ 552,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓๐.
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 – ซอยชยางกูร
18 (ขางบานเลขที่ 56/2) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๔.๕๐ – ๕.๙๐ ม. ยาว ๘๒ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
รวมไมนอยกวา 430 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 14 – ซอยชยางกูร 18 (ขางบานเลขที่ 56/2) งบประมาณ 552,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 14 – ซอยชยางกูร 18 (ขางบานเลขที่ 56/2) งบประมาณ 552,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร
14 – 18 (ขางบานเลขที่ 56/2) งบประมาณ 552,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค

หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๑๙. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 (ขางบ านเลขที่ ๘๘/๒)
งบประมาณ 610,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 (ข างบ านเลขที่
๘๘/๒) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๕.๙๐ – ๖.๕๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกวา
534 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑

๓๑.
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ
ระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 (ขางบานเลขที่ ๘๘/๒) งบประมาณ 610,000 บาท โปรดยกมือขึ้น
/ สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 (ขางบานเลขที่ ๘๘/๒) งบประมาณ 610,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 14 (ขางบานเลขที่ ๘๘/๒) งบประมาณ 610,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30
(ขางบานเลขที่ 13) งบประมาณ 727,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30
(ขางบานเลขที่ 13) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๔.๕๐ – ๕.๙๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ รวมไม
นอยกวา 470 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ
ตาม พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํา นาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13) งบประมาณ 727,000 บาท

๓๒.
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13) งบประมาณ 727,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร
28 – ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13) งบประมาณ 727,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 30 (ข างบ านเลขที่ 17)
งบประมาณ 330,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 30 (ข างบ านเลขที่
17) ปรับ ปรุงถนน คสล. กวา ง ๕.๕๐ – ๗.๐๐ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้น ที่รวมไม นอยกว า
233 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 17) งบประมาณ 330,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 17) งบประมาณ 330,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ

๓๓.
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 17) งบประมาณ 330,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 (ขางบ านเลขที่ 53/1)
งบประมาณ 680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเป นคา ปรับ ปรุ งถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 (ข างบ านเลขที่
53/2) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๔.๒๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 510 ตร.ม.
พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 28 (ขางบานเลขที่ 53/1) งบประมาณ 680,000บาท โปรดยกมือขึ้น/
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 28 (ขางบานเลขที่ 53/1) งบประมาณ 680,000บาท โปรดยกมือขึ้น/
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28
(ขางบานเลขที่ 53/1) งบประมาณ 680,000บาท

๓๔.
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 (ข างบ านเลขที่ 83)
งบประมาณ 540,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 (ข างบ านเลขที่
83) ปรับ ปรุ งถนน คสล. กวา ง ๕.๘๐ – ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๘ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้ นที่ร วมไม นอยกว า
445 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83) งบประมาณ 540,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83) งบประมาณ 540,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40
(ขางบานเลขที่ 83) งบประมาณ 540,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๔. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ซอยชยางกู ร 3 งบประมาณ
3,560,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓๕.
- เพื่อจายเป นคาปรับ ปรุ งถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 3 ปรับ ปรุง ถนน
คสล. กวาง ๘.๒๐ – ๙.๒๐ ม. ยาว ๒๕๗.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกวา 2,300 ตร.ม.
พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 3 งบประมาณ 3,560,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 3 งบประมาณ 3,560,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 3
งบประมาณ 3,560,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๕. โครงการปรับ ปรุ ง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ซอยราชธานี 1 งบประมาณ
2,780,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยราชธานี 1 ปรับ ปรุงถนน คสล.
กวาง ๔.๒๐ – ๘.๘๐ ม. ยาว ๓๗๙ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกวา 1,945 ตร.ม. พรอมระบบ
ระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๒
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)

๓๖.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยราชธานี 1 งบประมาณ 2,780,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยราชธานี 1 งบประมาณ 2,780,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยราชธานี 1
งบประมาณ 2,780,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 7 งบประมาณ 280,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร ปรับ ปรุงถนน คสล.
กวาง ๒.๘๐ – ๒.๙๐ ม. ยาว ๖๑.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 165 ตร.ม. พรอมระบบ
ระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๒
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสุริยาตร 7 งบประมาณ 280,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสุริยาตร 7 งบประมาณ 280,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๓๗.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 7
งบประมาณ 280,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๗. โครงการปรั บ ปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนนิ ค มสายกลาง งบประมาณ
319,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนนิคมสายกลาง ปรับ ปรุง ถนน
คสล. กวาง ๓.๓๐ – ๔.๒๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกวา 185 ตร.ม. พรอม
ระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๓
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนนิคมสายกลาง งบประมาณ 319,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนนิคมสายกลาง งบประมาณ 319,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีส มาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนนิคมสายกลาง
งบประมาณ 319,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๘. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. ซอยสรรพสิ ท ธิ์ 7 งบประมาณ 470,000
โดยมีรายละเอียดดังนี้

บาท

๓๘.
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิ ทธิ์ 7 ปรับ ปรุงถนน คสล. กวาง ๕.๕๕๖.๒๕ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ รวมไม นอยกวา 705 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๓
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 7
งบประมาณ 470,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 7
งบประมาณ 470,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 7
งบประมาณ 470,000 บาท
นายปญญา

ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา

๒๙. โครงการปรั บ ปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิ ทธิ์ 5.1 งบประมาณ
1,570,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิ ทธิ์ 5.1 ปรับ ปรุง ถนน
คสล. กวาง ๓.๑๕ – ๕.๕๔ ม. ยาว ๒๘๗.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,185 ตร.ม.
พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๒
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)

๓๙.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 งบประมาณ 1,570,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 งบประมาณ 1,570,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1
งบประมาณ 1,570,000 บาท
นายเฉลิมพล

มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
๓๐. โครงการปรั บ ปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ถนนพโลชั ย (ข างบ านเลขที่ ๒๔๓/๑)
งบประมาณ ๓๖0,000 บาท ทานนายกฯ ขอถอนญัตติฯ เนื่องจากเปนพื้นที่ของเอกชน
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพโลชัย
(ขางบานเลขที่ ๒๔๓/๑) งบประมาณ ๓๖0,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหถอนโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพโลชัย
(ขางบานเลขที่ ๒๔๓/๑) งบประมาณ ๓๖0,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหถอนโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพโลชัย
(ขางบานเลขที่ ๒๔๓/๑) งบประมาณ ๓๖0,000 บาท
๓๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแ สงทอง 16 (ข างบ านเลขที่ 5)
งบประมาณ 334,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔๐.
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแ สงทอง 16 (ข างบ านเลขที่
5) ปรับ ปรุงถนน คสล. กว าง ๔.๗๐ – ๔.๙๐ ม. ยาว ๓๘ เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกว า
175 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยศรีแสงทอง 16 (ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ 334,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยศรีแสงทอง 16 (ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ 334,000 บาทโปรดยกมือขึ้น/
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 16
(ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ 334,000 บาท
๓๒. โครงการปรับ ปรุ ง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกู ร 6 งบประมาณ
1,778,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 6 ปรับ ปรุงถนน คสล.
กวาง ๔.๗๐ – ๘.๘๕ ม. ยาว ๒๐๑ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,020 ตร.ม. พรอมระบบ
ระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔

๔๑.
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 6 งบประมาณ 1,778,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 6 งบประมาณ 1,778,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 6
งบประมาณ 1,778,000 บาท
๓๓. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ซอยชยางกู ร 8 งบประมาณ
2,149,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8 ปรับ ปรุงถนน คสล.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม นอยกวา 1,337 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
เทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๒
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 8 งบประมาณ 2,149,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 8 งบประมาณ 2,149,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ

๔๒.
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8
งบประมาณ 2,149,000 บาท
๓๔. โครงการปรับ ปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุ ข าสงเคราะห 13
งบประมาณ 442,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุ ข าสงเคราะห 13
ปรับ ปรุง ถนน คสล. กวาง ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๑.๕๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้น ที่ร วมไม นอ ยกว า
344 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๑
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13 งบประมาณ 442,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ
๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13 งบประมาณ 442,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอย
สุขาสงเคราะห ๑๓ งบประมาณ 442,000 บาท

๔๓.
๓๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข างบ านเลขที่
326) งบประมาณ 254,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ ายเป นคาปรับ ปรุ งถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข า ง
บานเลขที่ 326) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๒.๗๐ – ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๒ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ รวมไม
นอยกวา 90 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๒
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยขางบานเลขที่ 326) งบประมาณ 254,000บาท โปรดยกมือขึ้น/
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยขางบานเลขที่ 326) งบประมาณ 254,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง
(ซอยแยกซอยขา งบานเลขที่ 326) งบประมาณ 254,000 บาท
๓๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี ซอยบุ ญลี (ข างบ านเลขที่
170/1) งบประมาณ 362,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ถนนเทพโยธี ซอยบุ ญ ลี
(ขางบานเลขที่ 170/1) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๗ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ รวมไม
นอยกวา 295 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)

๔๔.
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๔
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนเทพโยธีซอยบุญลี (ขางบานเลขที่ 170/1) งบประมาณ 362,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ขางบานเลขที่ 170/1) งบประมาณ 362,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี
ซอยบุญลี (ขางบานเลขที่ 170/1) งบประมาณ 362,000 บาท
๓๗. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค (ข างบ านเลขที่
56/3) งบประมาณ 164,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล . และระบบระบายน้ํ า ซอยแยกถ นนศรี ณ รงค
(ขางบานเลขที่ 56/3) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๒.๗๐ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ รวมไม
นอยกวา 105 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๓
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม

๔๕.
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกถนนศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 56/3) งบประมาณ 164,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกถนนศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 56/3) งบประมาณ 164,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน
ศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 56/3) งบประมาณ 164,000 บาท
๓๘. โครงการป รั บ ปรุ ง ถนน คสล. แล ะระบบระ บายน้ํ า ซอยแย กซอยเขื่ อ นธานี 1
(ขางบานเลขที่ 24) งบประมาณ 388,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ซอยแยกซอยเขื่ อ นธานี 1
(ขางบานเลขที่ 24) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๓.๐๐ – ๕.๒๐ ม. ยาว ๕๗ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวม
ไมนอยกวา 190 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน)
- โครงการมาจากการรับฟงป ญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
พื้นที่เขต ๓
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ขางบานเลขที่ 24) งบประมาณ 388,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ขางบานเลขที่ 24) งบประมาณ 388,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
ไมมีสมาชิกยกมือ

๔๖.
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยก
ซอยเขื่อนธานี 1 (ขางบานเลขที่ 24) งบประมาณ 388,000 บาท
๓๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูป โภค บริเ วณโดยรอบ โรงเรีย นเทศบาล ๓
สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,722,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบ โรงเรีย นสามัคคี
วิทยาคาร ปรับ ปรุงทางเทาคอนกรีตพิม พล าย มี การเพิ่ม ไฟฟาแสงสวางเปนหลอด LED แทนหลอดเดิม
เทคันหินทางเทา ทาสีเสนจราจร ขาว - แดง หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,382 ตร.ม. และอื่น ๆ
ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ – ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) มีสภาพทรุดโทรม
- เทศบาลนครอุบลราชธานี ตองการจะปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้เพื่อใหการสัญจร ของประชาชนคน
เดินเทาและนักเรียน เป นพื้นที่เขต ๓
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิก ทานใดอนุมัติให ใช จายเงินสะสมในโครงการปรับ ปรุงภู มิ ทัศนแ ละระบบสาธารณูปโภค
บริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,722,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับ ปรุงภู มิ ทัศนแ ละระบบสาธารณูปโภค
บริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,722,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อ นุมัติ ใ หใ ช จายเงินสะสมในโครงการปรั บ ปรุ งภู มิทั ศนแ ละระบบสาธารณูป โภค บริเวณ
โดยรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,722,000 บาท

๔๗.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
รายการต อ ไปเป น ครุ ภั ณ ฑ มีสํ า นั ก การคลั ง กองสวัส ดิ ก ารฯ กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม
สํานักการศึกษา อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ตามหนังสื อจังหวัดอุบ ลราชธานี
ดวนที่สุด ที่ อบ 0023.1/ว 916 ลงวันที่ 20 กุม ภาพันธ 2562 โดยจัง หวัดอุบ ลราชธานีแ จงให องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบี ย น รับ จดแจง หรือรับ แจง พิจารณา
ยกเลิกการเรีย กสํ าเนาทะเบี ย นบ านและสํ าเนาบั ตรประจําตัวประชาชนในกระบวนงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และเพื่อรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบี ยนและยื่ นคําขอรับ เงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่น คําขอรับ เงินเบี้ ย ความพิการ และการขอรับ การสงเคราะหผู ป วยเอดส
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข อที่ 17 โดยให
องคกรปกครองส วนทองถิ่นจัดซื้ออุป กรณอานบั ตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ให แ ล วเสร็จ
ภายในเดือนมี นาคม 2562 โดยกํ าหนดราคาและคุ ณลักษณะของอุป กรณอานบัตรฯ ให เป นไปตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุ ภั ณฑ คอมพิวเตอรที่กระทรวงดิ จิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมกํ าหนด
ผมใหชี้แจงทีละกอง เชิญครับ สํานักการคลัง
นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง
เรียนท านประธานสภาฯ และทานสมาชิ กผู ทรงเกียรติ ใช ใ นงานเก็บสถิติ งานเทศพาณิช ยใช ในงาน
จดทะเบียนพาณิชย เพราะตองใชบัตรประชาชน มาเสียบเขาเครื่องๆ ก็จะอานขอมูลเก็บไวในระบบ เพียงแคใช
บัตรประชาชนเพียงใบเดียว สํ านักการคลั งใช อุป กรณอานบั ตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader)
๒ ตัว
นางสุจิตรา นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก ดิฉันนางสุจิตรา นามพิทักษ ผู อํานวยการกองสวัส ดิการฯ
ใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ๔ ตัว ใช ในการอานบั ตรรับ เบี้ ยยังชี พ จํานวน
ประชาชนที่ใชบริการประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน และการลงทะเบียนงานสังคมสงเคราะห
นางศิริวรรณ วิชัยโย ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เรี ย นท า นประธานและสมาชิ ก สภาเทศบาล ทุ ก ท า น กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม ใช จํ า นวน
๑๕ เครื่อ ง เรามี ศูนย บริการสาธารณสุข ทั้ง หมด ๗ ศูนย และงานสุ ข าภิบ าล งานสั ตวแพทย งานส ง เสริ ม
สุขภาพ
นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิ กทุกทา น กระผมนายมนตตรี ธนะคุณ ผู อํานวยการ
สํานักการศึกษา สํา นักการศึกษา ใช อุป กรณอานบั ตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน
๒๐ เครื่อง สํานักการศึกษา ๒ เครื่อง , โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ๓ เครื่อง , โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบั ว
๔ เครื่อง , โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยา ๓ เครื่อง , โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ ๒ เครื่อง ,
โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง ๒ เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ กมหาวนาราม ๒ เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กพระเจาใหญองคตื้อ ๑ เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ๑ เครื่อง

๔๗.
นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนท านประธานสภาฯ สํ านั กการช างใช อุป กรณอานบั ตรแบบอเนกประสงค (Smart Card
Reader) ๓ เครื่อง มีงานโยธาเกี่ยวกับงานรองเรียนของประชาชนตางๆใช ๒ เครื่อง ที่งานขออนุญาตและงาน
กอสราง
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใหเจาหนาที่ฝาย ไอที อธิบายเกี่ยวกับการใชงานของเครื่อง Smart Card
นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร
ในสวนของเครื่อง Smart Card เขายังไมไดบอกใหเชื่อมโยงฐานขอมูลจากตรงไหน เพราะรอคํา ตอบจาก
ทางกรม แตวามีนโยบายเรงดวนใหจัดหาเครื่อง Smart Card ไวรอ แตหนังสือยังไมมีสั่งการเขามา
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คิดวานาจะใหเชื่อมตอกับ กระทรวงมหาดไทย หรือฝายทะเบียนฯ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เครื่อง Smart Card มาพรอมกับซอฟตแวรที่อยูในการดรีดเดอรพออานขอมูล แลวจะโชวขอมูล อยูห นา
จอคอมพิวเตอรดวย ตัวเครื่องเปนแบบสแตนอโลน ก็คือ ตัวมันไปอยูที่ใดก็ตามเสี ยบแลวลงซอฟตแวรใช ไดเลย
ก็จะแสดงแควาขอมูลในบัตรมีอะไรปลิ้ นออกมาไดแตไมส ามารถแกไขได มีส มาชิ กทานใดจะอภิป รายเพิ่มเติม
หรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติให ใช จายเงินสะสมจั ดซื้อครุภัณฑ อุป กรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart
Card Reader) ของสํ านักการคลั ง , กองสวัส ดิการสั งคม , กองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล อม ,
สํ านัก การศึ กษา , สํ า นักการช าง จํานวน ๔๔ เครื่อง เป น เงิน ๓๐,๘๐๐บาทโปรดยกมื อขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิ ก ท า นใดไม อ นุ มั ติ ใ ห ใ ช จ า ยเงิน สะสมจั ด ซื้อ ครุ ภั ณฑ อุ ป กรณอ า นบั ต รอเนกประสงค
(SmartCard Reader) ของสํ า นั ก การคลั ง , กองสวัส ดิ ก ารสั ง คม , กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม , สํานักการศึกษา , สํานักการชาง จํานวน ๔๔ เครื่อง เป นเงิน ๓๐,๘๐๐ บาทโปรด
ยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีม ติอ นุมัติ ให ใ ช จ ายเงิน สะสมจั ด ซื้อ ครุ ภั ณฑ อุ ป กรณอ า นบั ตรอเนกประสงค (Smart Card
Reader) ของสํ านัก การคลั ง กองสวัส ดิการสั งคม กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม สํ า นักการศึ กษา
สํานักการชาง จํานวน ๔๔ เครื่อง เปนเงิน ๓๐,๘๐๐บาท

๔๙.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไป กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล อม ขอซื้อรถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค เชิ ญครับ ใหก ลั บ ไป
เตรียมขอมูลเขามาชี้แจงใหมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิ กทานใดเห็นชอบให กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม นําเสนอขอมูล เกี่ยวกับ ขอจัดซื้อรถ
ทั้งหมด ใหมในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหกองสาธารณสุขและสิ่ง แวดลอม นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ ขอจัดซื้อรถ
ทั้งหมด ใหมในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ เ ห็นชอบให กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล อม นําเสนอขอมูล เกี่ยวกับ ขอจัดซื้อรถทั้งหมด
ใหมในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิ กผู ทรงเกียรติ กระผมขอมอบให ทานผู อํานวยการ
สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ
ดร.มนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพ สมาชิ ก ผู ทรงเกี ย รติแ ละคณะผู บ ริห ารทุ ก ทา นครั บ กระผม
ดร.มนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา รายละเอียดดังนี้
จัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จํานวน 12 ห องๆ ละ 210,000 บาท
รวมเปนเงิน 2,520,000 บาท 1 หอง ประกอบดวย
1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)
2. กระดานอิเล็ กทรอนิกส (กระดานอัจฉริย ะ interactive Board) จํานวน 1 ชุ ด (จัดซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL Lumens จํานวน 1 เครื่อง
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภั ณฑ)
4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภั ณฑ)

๕๐.
5. ชุดเครื่องขยายเสียงพรอมตูจัดเก็บอุปกรณ 1 ชุด ประกอบดวย
๕.1. เครื่องขยายเสียง พรอมลําโพงติดผนัง จํานวน 1 คู, ไมลลอย จํานวน 1 อัน
๕.2. ตูสําหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
7. ชั้นวางเครื่องเสีย งและอุป กณคอมพิวเตอร (มี กุญแจล็อคลิ้ นชั ก) จํานวน 1 ตั ว (จัดซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
สํ าหรับ โรงเรีย นเทศบาลบูร พาอุ บ ล จํานวน 3 ห อง, โรงเรีย นเทศบาล 2 หนองบั ว จํานวน 3 หอง,
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 3 หอง และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จํานวน 3 หอง
- วัตถุป ระสงคข องโครงการคื อเพื่อ ให มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิ ดประโยชนกับ ทั้งผู เรี ยนและ
ผูสอน
- อํานาจหนาที่ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ
ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (9)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมคิดวากระดานอัจฉริยะตัวนี้มันลาสมัย เพราะมันมีอุปกรณตอพวงหลายอยางทําให ไมส ะดวกในการใช
งาน ทําไมเราไมใชแบบที่เปนสัมผัสที่จอเลยถึงจะสะดวก เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิ กผู ทรงเกียรติ คือตามที่ทานประธานสภาฯแนะนํา
นั้นก็คือกระดานแบบทัช สกรีนที่มีความทันสมัย แตอุป กรณที่เ ราไดขออนุมัตินั้นเปนแบบกระดานแบบขนาด
ใหญแลวมีจอโปรเจคเตอรฉายซึ่งเวลาเราเขียนเขาไปในกระดานตัวนี้มันจะไปสั มพันธกับการที่เ ราฉายตั วนี้เขา
ไป แตถาเปนกระดานแบบที่สัมผัสไดเลยนั้นมันจะมีขนาดเล็ ก
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานอําไพวรรณครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางอํ า ไพวรรณ
เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหมีความชัดเจนและความคุมคาขออนุญาตเสนอวาให
ทางสํ านักการศึกษากลั บ ไปตรวจดูอี กทีวาในราคาใกลเ คียงกันถามันมีที่มันทันสมัยกวา ประสิ ทธิภาพดีกว า
ในราคาที่ใกลเคียงกันคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มันจะมีปญหาเรื่องการเสนอซึ่งระบุ งบประมาณไวแลว ไมเ ช นนั้นตองถอนญัตตินี้แลวเสนอญัตติเขามา
ใหม เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาที่ เ คารพและท านสมาชิ กผู ทรงเกียรติ ผมขออนุญาตนํ าญัต ตินี้กลั บ ไป
ทบทวนอีกครั้งเพื่อความละเอียดรอบคอบครับ

๕๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถาเปนเชนนั้นในการประชุ มในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถามีการเปลี่ ยนแปลงในญัตติก็ใ หเ สนอถอน
แลวคอยนําเขามาใหม แตถาจะเอาแบบเดิมทานตองตอบโจทยความคุมคานะครับ มีส มาชิ กทา นใดจะอภิป ราย
หรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหา
ครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา
จัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑ
สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอ ไปเป น รายการจั ด ซื้ อครุ ภั ณฑ สํ านัก การศึ ก ษา จั ด หาครุ ภัณ ฑ สํ า หรั บใช ใ นการเรี ย นการสอน
(กระดานอัจฉริยะ) เนื่องจากรายการนี้เปนรายการคลายกันกับรายการหองเรียนอัจฉริยะ ผมจึงขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหา
ครุภัณฑสําหรับใชในการเรียนการสอน(กระดานอัจฉริยะ) ไปในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา
จัดหาครุภัณฑสําหรับใชในการเรียนการสอน(กระดานอัจฉริยะ) ไปในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑ
สําหรับใชใ นการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) ไปในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒

๕๒.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอมอบให ทานศรัณย ศรีเมือง
เปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ
นายศรัณย ศรีเ มือง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบริหารทุกทานครับ กระผมนายศรัณย ศรีเมือง หัว หนา
ฝายสาธารณูปโภค สํานักการชาง ขอนําเรียนการจัดซื้อครุภัณฑในรายการรถตักหนาขุ ดหลัง ชนิดขับ เคลื่อน 4
ล อ เป นรถตัก หนา ขุ ดหลั ง (Loader Backhoe) ชนิ ดล อ ยาง 4 ล อติด บุ งกี๋ สํ าหรับตัก หนา รถและบุ ง กี๋ขุ ด
ดานหลังรถ ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก, ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ มี กําลั งไม นอยกวา 90 แรงม าที่ร อบ
เครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที ระบายความรอนดวยน้ํา, ระบบถา ยทอดกําลั งแบบ Hydrostatic หรือ
แบบ Torque Converter, ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic, บุงกี๋ตักติดตั้งอยูหนารถ
ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา 0.85 ลูกบาศกเ มตร ความสู งจากพื้นดินถึงสลั ก
บุงกี๋ขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.30 เมตร, บุ งกี๋ขุ ดติดตั้งอยู ดา นหลั งรถ มี ขาค้ํา ยั นทําใหรถมั่ นคงขณะขุ ดดิน
ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก ขนาดความกวางของบุงกี๋ขุด ไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร ความจุข องบุ งกี๋ ไม นอย
กวา 0.15 ลูกบาศกเมตร มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 5,300 มิลลิเมตร มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000
มิลลิเมตร, มีน้ําหนักใช งาน (Operating Weight) ไม นอยกวา 6,500 กิโลกรัม , หลั งคากันแดดแบบ Rops
Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู ผ ลิ ต, ระบบไฟฟา 12 โวลต และอุ ป กรณ ป ระกอบ จํ า นวน 2 คั นๆ
ละ 3,300,000 บาท สําหรับงานบํารุงรักษาทางและสะพาน สํ านักการช าง (จัดซื้อตามบัญชี ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑเดือนธันวาคม ป 2561) งบประมาณ 6,600,000 บาท
- อํ า นาจหน า ที่ ต าม พ.ร.บ.กํ า หนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอํ า นาจฯ พ.ศ.2542
มาตรา 16 (24) (27)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถตักหนาขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ 6,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมใหจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถตักหนาขุดหลัง
ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ 6,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๕๓.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถตักหนาขุ ดหลัง ชนิดขั บเคลื่ อน
4 ลอ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ 6,600,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิ กผู ทรงเกียรติ กระผมขอมอบให ทานวรวิทยเ ป นผู
ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ
นายวรวิทย หลาทอง หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
กราบเรีย นทานประธานสภา ทา นสมาชิ กและผู บ ริห ารทุกทานครั บ กระผมนายวรวิทย หลาทอง
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล สํานักการชาง ขอนําเรียนการจัดซื้อครุภัณฑในรายการชุ ดกังหั นเติม อากาศใช ไ ฟฟา
จากแผงโซลาเซลล จํานวน 15 ชุดๆ ละ 33,170 บาท รวมเปนเงิน 497,550 บาท 1 ชุด ประกอบดวย
- แผงโซลาเซลล 360 watt จํานวน 1 แผน
- มอเตอรไฟฟา DC 300 watt จํานวน 1 ตัว
- ชุดทุนพรอมกังหันน้ํา จํานวน 1 ชุด
- ชุดตัวขับเคลื่อนกังหัน จํานวน 1 ชุด
- คาประกอบกังหัน จํานวน 1 ชุด
- คาติดตั้งระบบโซลาเซลล จํานวน 1 ชุด
สําหรับงานบําบัดน้ําเสีย สํานักการชาง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
วัตถุประสงคของโครงการ
- เนื่องจากปจจุบัน น้ําเนาเสียในเขตชุมชนเมืองเป นป ญหาใหญของประเทศกําลั งพัฒนา อุปกรณเติม
อากาศจึงไดรับการพัฒนากันอยางแพรหลาย แตเครื่องเติมอากาศสวนใหญจะใช พลั งงานไฟฟาในปริมาณที่มาก
เมื่อเทียบกับปริมาณออกซิเจนที่เติ มใหกับ น้ํา
- เครื่องกลเติมอากาศใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งใช ในการบํ าบั ดน้ําเสี ย โดยตี น้ําเพิ่มออกซิเจนให น้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย จึงเปนการประหยัดพลังงาน ไฟฟาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- หนวยงานมีเครื่องจักรที่ทันสมัย
- ชวยทําใหมีแหลงน้ําที่สะอาด
- ประหยัดไฟฟา

๕๔.
- ไมมีมลพิษเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในปจจุบัน
อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (10) และตาม พ.ร.บ.
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (13)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คุณสมบัตินี้ตั้งไวกี่ชั่วโมงครับ
นายวรวิทย หลาทอง หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
๑๒ ชั่วโมงครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทานตั้งคุณสมบัติอยางนี้ทํา ไมไดเ พราะแสงแดดมีไ ม ถึง ๑๒ ชั่ วโมง ถาจะทํา ให ได ๑๒ ชั่ วโมงก็ตองมี
เครื่องสํารองไฟและอุปกรณอื่นๆอีกอยางเชนอินเวอรเตอร ผมอยากใหทานไปเพิ่มเติมรายละเอียดอุป กรณ
ตางๆใหครอบคลุมกวานี้เพื่อความสมบูรณนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ /ไมมี ผมขอ
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติม
อากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติม
อากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให เลื่ อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํ านักการช าง ชุ ดกังหั นเติม
อากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํ านักการช าง รถยนตบ รรทุกกระเช าซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ล อ
เชิญครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและท า นสมาชิ กผู ท รงเกี ย รติ กระผมขอมอบให ท า นศรั ณย
ศรีเมือง เปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ
นายศรัณย ศรีเมือง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบริหารทุกทานครับ กระผมนายศรัณย ศรีเมือง หัว หนา
ฝายสาธารณูปโภค สํานักการช าง ขอนําเรียนการจัดซื้อครุภั ณฑใ นรายการรถยนตบ รรทุกกระเช าซอมไฟฟา
ตัวรถชนิด 6 ล อ เครื่อ งยนต ดีเ ซล ขนาดไม น อยกว า 4 สู บ 4 จั งหวะ มี กํา ลั ง แรงม าสู งสุ ดไม นอยกว า
130 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอมไฟฟาสามารถยกไดสูงจากพื้นที่ไมนอยกวา 12 เมตร

๕๕.
พรอมติดตั้งระบบปรับสมดุลชวย ค้ํายั นทํางานดวยระบบไฮดรอลิ ก จํา นวน 1 คัน สํ าหรับ งานเรือนเพาะชํ า
และขยายพั น ธุ ส ว นการโยธา สํ า นั ก การช า ง (จั ดซื้ อ นอกบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภั ณฑ ) งบประมาณ
3,200,000 บาท
- วัตถุประสงค เพื่อใหหนวยงานมีเครื่องมือเครื่องใชที่เพียงพอและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 53 (7) และตาม
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เนื่องจากรายละเอียดยังมีไมครบผมขอใหทานนําเขามาพิจารณาใหมในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อีกครั้ง
เพื่อความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิป รายเพิ่มเติมหรือไมครับ /ไมมี ผมขอมติ
ที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง
รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง
รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ เห็ น ชอบให เลื่ อ นการพิ จารณารายการจัดซื้ อครุภัณฑ สํ านั กการช า งรถยนตบ รรทุ ก
กระเชาซอมไฟฟา

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอรายการสรุปโครงการที่ไดอนุมัติไปในวันนี้ เชิญทานเลขานุการสภาครับ
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาผมขอสรุปดังนี้ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนให กับ ประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ
๑๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท สรุป รายการ ๑.๑ – ๑.๓๓ ที่ป ระชุมมีมติ ให นําโครงการดัง กล าวมาพิจารณาในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยใหเสนอแยกพิจารณาและอนุมัติเปนรายโครงการ จํานวน ๓๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท

๕๖.
โครงการที่ ๒ – โครงการที่ ๓๘
- โครงการปรั บ ปรุงผิ ดจราจรพาราแอสฟล ตคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม ๙)
ถึงโครงการที่ ๓๘ โครงการปรับปรุงถนนคสล.และระบบระบายน้ําซอยแยกซอยเขื่อนธานี (ขางบาน เลขที่ ๒๔)
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห จ า ยขาดเงิน สะสมของเทศบาลได งบประมาณทั้ ง สิ้ น ๕๐,๙๘๗,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ สํ า หรั บ โครงการที่ ๓๐ โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํ า ถนนพโลชั ย
(ขางบานเลขที่ ๒๔๓/๑) นายกเทศมนตรี ผูเสนอญัตติ ขอถอนญัตติ ดังกลาว
โครงการที่ ๓๙
- โครงการปรั บ ปรุ ง ภูมิ ทัศ น แ ละระบบสาธารณูป โภค บริเ วณโดยรอบโรงเรี ย น สามัค คี
วิทยาคาร ที่ ป ระชุ ม มีม ติอนุ มัติ ให จา ยขาดเงิน สะสมของเทศบาลได โดยให เ พิ่มเติม การทาสี จราจรให
เหมือนเดิมดวย
การจัดซื้อครุภัณฑ ๑๑ รายการ ของสํานักการคลัง กองสวัสดิการสังคม , กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม สํานักการศึกษา และสํานักการชาง
๑. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมของเทศบาลได
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๒. ซื้อรถบรรทุก น้ํา แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด ๑๐ ลอ
๓. ซื้อรถสุ ขาเคลื่อนที่ ขนาด ๖ ลอ (มีหองสุขา ๘ หอง)
๔. ซื้อรถสุ ขา เคลื่อนที่ ขนาด ๖ ลอ (มีหองสุขา ๑๐ หอง)
๕. ซื้อรถบรรทุก ขยะ แบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ แรงไมนอยกวา ๑๓๐ แรงมา
๖. ซื้อรถบรรทุก ขยะ แบบอัดทายขนาด ๖ ลอ แรงมาไมนอยกวา ๒๔๐ แรงมา
ที่ประชุม มีมติใหนําไปเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และใหนําเขามาพิจารณาใหมในวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียดในญัตติประกอบ)
สํานักการศึกษา
๗. จัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ
๘. จัดหาครุภัณฑ สําหรับใชใ นการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ)
ที่ประชุม มีมติใหนําไปแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา แลว นํามาพิจารณาใหมใน
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
สํานักการชาง
๙. รถตัดหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ลอ จํานวน ๒ คัน
ที่ประชุม มีมติใหจายขาดเงินสะสมของเทศบาล จํานวน ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. ชุดกังหันเติมอากาศ ใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลส

๕๗.
ที่ประชุม มีมติใหนําไปปรังปรุงแกไขรายละเอียดเพิ่มเติมแลวนํามาพิจารณาใหม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔
มีนาคม ๒๕๖๒
๑๑. รถยนตบรรทุกกระเซาซอมไฟฟา
มติที่ประชุม มีมติ ใหนําไปปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมแล วนํามาพิจารณาใหม ในวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๒
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานรองประชาครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิก ผู ทรงเกียรติครับ กอนที่จะปดประชุ ม กระผมใน
นามคณะผูบริหารและคณะทํางานตองกราบขอบพระคุณทา นประธานสภาและทานสมาชิ กที่เ ป นการประชุ ม
เชิงนิเทศที่ใหความรูกับพวกเราเยอะแยะมากมายซึ่งเราตองไปศึกษาเพิ่มเติม ขอกราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ การที่ผ มและท านสมาชิ กแนะนํานั้ นก็ เพื่อ อยากให ทา นทํ าได อยา งถู กตองตามระเบี ยบ
กฎหมายและพี่นองประชาชนจะไดประโยชนสูงสุดนะครับ ผมขอนําเรียนฝ ายบริห ารอีกเรื่องหนึ่ง คือในอนาคต
ผมอยากใหทานทําเสาไฟตกแตงเมืองเป นรูป แบบตนเทียนหรือดอกบัว อะไรตางๆเหล านี้เพื่อให เ ปนอัตลั กษณ
ของเมืองของเรา เวลามีงานเทศกาลอะไรตางๆเราก็จะไดไมตองไปตกแตงไฟใหมเ ราก็เป ดตรงนี้ไดเ ลยนะครับ
และผมขอฝากอี กเรื่ อ งคื อจอ LED ประชาสั ม พั นธ แ ละป า ยไฟตัว อั ก ษรวิ่ ง ติ ด ตั้ง ตามขอบรั้ ว เทศบาล
๒. ศูนยควบคุม กล อง CCTV ไปปรับ ปรุงทําจอทําอะไรควบคุมให มันไดประโยชนม ากกวาการแคเ ปนกล อง
CCTV ธรรมดา ใหฝายปองกันฯมีโดรนไวใชงานจํานวน ๒ ตัว เพื่อใช ในการปฏิ บั ติงานเกี่ย วกับ สาธารณภั ยนะ
ครับ ผมขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห องประชุ ม สภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี กราบขอบพระคุณครับ ขอพักการประชุม
*พักการประชุมเวลา 13.15 น. *
นัดประชุมวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
(โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
มาตรา ๒๔ วรรคสี่ และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นขอ ๓๐)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เมื่อที่ประชุมพรอมและครบองคป ระชุ มแล ว เราประชุ มต อจากคราวที่แล วนะครับ เรื่องระบบไฟฟา เชิ ญ
ทานนายกฯ ครับ

๕๘.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหสํานักการชางเปนผูชี้แจงคะ
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน
เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน ผมนายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน
โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ า แสงสว า งภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จํ า นวน 33 โครงการ
งบประมาณ 11,๔๙๐,๐00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง)
งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท
1.2 ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู 2)
งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท
1.3 ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนวัดศรีแสงทอง)
งบประมาณ ๒๘๗,๙๐๐ บาท
1.4 ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)
งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท
1.5 ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2)
งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
1.6 ซอยสรรพสิทธิ์ 4 (ชุมชนวัดแจง 2)
งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
1.7 ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2)
งบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท
1.8 ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
1.9 ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
งบประมาณ ๕๙๗,๙๐๐ บาท
1.10 ซอยสุริยาตร 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ)
งบประมาณ ๔๙๓,๘๐๐ บาท
1.11 ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
1.12 ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท
1.13 ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท
1.14 ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5)
(ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
งบประมาณ ๔๕๙,๘๐๐ บาท
1.15 ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2)
งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท
1.16 ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2)
งบประมาณ ๑๙๕,๓๐๐ บาท
1.17 ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2)
งบประมาณ ๖๖,๔๐๐ บาท
1.18 ซอยพนม 5 (ชุมชนพนม 2)
งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท
1.19 ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง) งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท
1.20 ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท
1.21 ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3)
(ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท
1.22 ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก - ซอยสรรพสิทธิ์ 11)
(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)
งบประมาณ ๗๓๐,๘๐๐ บาท
1.23 ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2) งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท
1.24 ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท
1.25 ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท
1.26 ซอยชยางกูร 11 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท
1.27 ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท
1.28 ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
งบประมาณ ๖๖๔,๔๐๐ บาท

๕๙.
1.29 ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน)
1.30 ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน)
1.31 ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)
1.32 ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร)
1.33 ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง)

งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท
งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี จํานวน
33 โครงการ ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟาขนาด 100 – 120 วัตต เดิม เป นหลอดฟลู ออเรสเซนต ๓๖ วัต ต
เสา ๙ เมตร เป นโคมไฟฟา LED แยกเป น ๓ มู นดูน รับ ประกันผลงาน ๒ ป โคมรับประกัน ๕ ป ประกัน
ดรอป ๓๐ เปอรเซ็นต และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ตามอํานาจหนาที่ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 53 (7) และ
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (23)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดมีขอซักถามเชิ ญครับ
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจรารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
1) ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง) - ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน 16 ชุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ 354,300 บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุ ม ชนวังทอง) งบประมาณ 354,300บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 13(ชุมชนวังทอง) งบประมาณ 354,300บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยอุบล – ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง) งบประมาณ 354,300บาท
2) ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๑ ชุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๖๕,๐00 บาท

๖๐.
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู2) งบประมาณ๔๖๕,๐00บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู 2)
งบประมาณ๔๖๕,๐๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตโิ ครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2
(ชุมชนศาลากลางบานดู 2) งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐บาท
นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน
เรียนทานประธาน ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ขอ ๑.๓ ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ (ชุมชนวัดศรีแสงทอง) เปน
(ชุมชนโรเงรียนเบญจะมะ ๒)
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝายบริหารขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง / ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลง ขอ ๑.๓ ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ (ชุมชนวัดศรีแสงทอง)
เปน (ชุมชนโรงเรียนเบญจะมะ ๒) โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงขอ ๑.๓ ซอยสรรพสิทธิ์๑๔ (ชุมชนวัดศรีแสงทอง)
เปน (ชุมชนโรงเรียนเบญจะมะ ๒) โปรดยกมือขึ้นโปรดยกมือขึ้น /ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลง ขอ ๑.๓ ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ (ชุมชนศาลากลางบานดู)
เปน (ชุมชนโรงเรียนเบญจะมะ ๒)
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

๖๑.
๓. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน 1๓ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๘๗,๙๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ซอยสรรพสิ ทธิ์ 14 (ชุ ม ชนโรงเรี ย นเบ็ ญจะมะฯ 2) งบประมาณ
๒๘๗,๙๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 2) งบประมาณ
๒๘๗,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 2) งบประมาณ ๒๘๗,๙๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๔. ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน ๑๑ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) งบประมาณ
๒๔๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) งบประมาณ
๒๔๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท

๖๒.
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๕. ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๗ ชุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๖. ซอยสรรพสิ ทธิ์ ๔ (ชุ ม ชนวัดแจง 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๗ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ ๔ (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ ๔ (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๖๓.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ ๔ (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๗. ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2) ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๙ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2) งบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2) งบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2) งบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๘. ซอยสรรพสิ ทธิ์ 10 (ชุ ม ชนโรงเรีย นสามัค คี 2) ติ ดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัต ต
จํานวน ๑๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ
๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ
๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ

๖๔.
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๙. ซอยสรรพสิ ทธิ์ 12 (ชุ ม ชนโรงเรียนสามั คคี 2) ติ ดตั้ง ดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัต ต
จํานวน ๒๗ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๕๙๗,๙๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ
๕๙๗,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ
๕๙๗,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ ๕๙๗,๙๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๐. ซอยสุริยาตร 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๑๘ ชุด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๙๓,๘๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ซอยสุ ริ ย าตร 26 (ชุ ม ชนวั ด ทองนพคุ ณ) งบประมาณ
๔๙๓,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๖๕.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ซอยสุ ริ ย าตร 26 (ชุ ม ชนวั ด ทองนพคุ ณ) งบประมาณ
๔๙๓,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยสุริยาตร 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ) งบประมาณ ๔๙๓,๘๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๑. ซอยสรรพสิ ทธิ์ 1 (ชุ ม ชนโรงเรีย นอุบลวิทยาคม 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน ๑๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๒. ซอยสรรพสิ ทธิ์ 3 (ชุ ม ชนโรงเรีย นอุบลวิทยาคม 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน ๑๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท

๖๖.
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2) งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๓. ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๒ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ
๔๘๗,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

๖๗.
๑๔. ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5) (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led
100 - 120 วัตต จํานวน ๑๕ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๕๙,๘๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5)
(ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ ๔๕๙,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5)
(ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ ๔๕๙,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5) (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ ๔๕๙,๘๐๐บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๕. ซอยพนม 2 (ชุ ม ชนพนม 2) ติด ตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัต ต จํ านวน ๕ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท

๖๘.
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๖. ซอยพนม 3 (ชุ ม ชนพนม 2) ติ ดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํ านวน ๘ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๑๙๕,๓๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๑๙๕,๓๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๑๙๕,๓๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใ หใ ช จายเงินสะสมโครงการปรับ ปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๑๙๕,๓๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๗. ซอยพนม 4 (ชุ ม ชนพนม 2) ติ ดตั้ง ดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํ านวน ๓ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๖๖,๔๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๖๖,๔๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๖๖,๔๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๖๖,๔๐๐ บาท

๖๙.
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๘. ซอยพนม ๕ (ชุมชนพนม 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๑๖ ชุด (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๒๒,๙๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 5 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๔๒๒,๙๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 5 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๔๒๒,๙๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยพนม ๕ (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๑๙. ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย ) (ชุ ม ชนวิทยาลั ย สารพัดช าง) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 120 วัตต จํานวน ๑๖ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัย
สารพัดชาง) งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม (แมน้ํามูล-ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง)
งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง) งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท

๗๐.
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๐. ซอยเขื่ อนธานี 3 (ชุ ม ชนโรงเรีย นเทศบาลบูรพา 1) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน ๒๐ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) งบประมาณ๔๔๒,๙๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๑. ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่ อนธานี 3) (ชุ มชนโรงเรีย นเทศบาลบู รพา 1) ติดตั้งดวง
โคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๖ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3)
(ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3)
(ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๗๑.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล–ซอยเขื่อนธานี 3) (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) งบประมาณ๑๓๒,๘๐๐บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๒. ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิ ทธิ์ 11) (ชุ ม ชนโรงเรีย นสามั คคีวิทยาคาร 3)
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๓๓ ชุ ด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ
๗๓๐,๘๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11)
(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) งบประมาณ ๗๓๐,๘๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11)
(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) งบประมาณ ๗๓๐,๘๐๐ บาท
โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)
งบประมาณ ๗๓๐,๘๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๓. ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2)ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน ๒๑ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2)
งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๗๒.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2)
งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2) งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๔. ซอยชยางกูร 5 (ชุ ม ชนโรงเรีย นอัส สั ม ชัญอุบ ล) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัต ต
จํานวน ๒๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๕. ซอยชยางกูร 7 (ชุ ม ชนโรงเรีย นอัส สั ม ชัญอุบ ล) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัต ต
จํานวน ๖ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท

๗๓.
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๖. ซอยชยางกูร ๑๑ (ชุ มชนโรงเรีย นอัส สั ม ชั ญอุบ ล) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน ๑๐ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๑ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๑ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร ๑๑ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท

๗๔.
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๗. ซอยชยางกูร 13 (ชุ มชนโรงเรีย นอัส สั ม ชั ญอุบ ล) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน ๑๐ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๓ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๘. ซอยชยางกูร 12 (ชุ ม ชนโรงเรีย นกีฬาจังหวัดอุบ ล)ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต
จํานวน ๓๐ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๖๖๔,๔๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
งบประมาณ ๖๖๔,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล) งบประมาณ ๖๖๔,๔๐๐บาท

๗๕.
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟา แสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๒๙. ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๑๒ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๓๐. ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๕ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน)
งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน)
งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๗๖.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน) งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนคร
๓๑. ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๐ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)
งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)
งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย) งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๓๒. ถนนนพคุณ (ถนนพิ ชิ ตรังสรรค - ถนนสุ ริย าตร) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัต ต
จํานวน ๑๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร) โดย
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๗๗.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐บาท

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาสองสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
๓๓. ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๑๒ ชุ ด
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลํา ราง)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลํา ราง)
งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนสํานักการศึกษา เชิญครับ จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ เชิญครับ

๗๘.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุ กทาน ขอถอนการจัดหาครุภัณฑของสํานักการศึกษา เรื่อง
๑. จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จํานวน 12 หองๆ ละ 210,000 บาท
รวมเปนเงิน 2,520,000 บาท
๒. จัดหาครุภัณฑ สําหรับใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) จํานวน 4 ชุ ดๆ ละ 188,700 บาท
รวมเปนเงิน 754,800 บาท เนื่องจากรายละเอียดไมครบถวนคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทานนายกฯ ขอถอนรายการจัดหาครุภัณฑของสํานักการศึกษา / ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนรายการจัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ
ของสํานักการศึกษาทั้ง ๒ รายการ โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหถอนรายการจัดหาครุ ภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ
ของสํานักการศึกษาทั้ง ๒ รายการ โปรดยกมือขึ้น/ไมมีส มาชิก ยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบใหถอนรายการจัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ ของสํานักการศึกษา
ทั้ง ๒ รายการ
นายเฉลิมพล

มั่งคั่ง

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ตอไปเปนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ขอมอบใหเจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเปนผูชี้แจงคะ
นายอรุณชัย ครองยุติ หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย
กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน
๑. รถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกน้ํามีปริมาตรความจุไมนอยกวา 12,000
ลิ ต ร จํา นวน 1 คั น สํ า หรั บ งานรัก ษาความสะอาด กองสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล อ ม (จั ด ซื้อ นอกบั ญชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ 4,800,000 บาท

๗๙.
ตารางเปรียบเทียบราคารถบรรทุกน้ําแบบอเนกประสงค ขนาด 10 ลอ 240 แรงมา ปริมาตรความจุตัว
ถังน้ํา ไมนอยกวา 12,000 ลิตร
ยี่หอ/บริษัท

ราคาหัวรถและแชสซี
ราคาตัวถัง/
(บาท)
อุปกรณควบบาท)

ราคารวม/คัน
(บาท)

1.ยี่หอ HINO รุน FL8JNLA 10

2,415,000

-

-

2.ยี่หอ NISSAN รุน CWA 214M

1,953,000

-

-

3.ยี่หอ ISUZU รุน FVZ34PNDXS

2,496,000

-

-

4.ยี่หอ MITSUBISHI รุน EURO2
FN627

1,970,000

5. บ.สรณสิร ิ พลัส จํากัด

-

-

4,950,000

6. บ.อีคอน เอ็นจิเนียร พลัส จํากัด

-

-

4,900,000

7. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท
จํากัด

-

-

4,800,000

เฉลี่ย 4 ยี่หอ

2,208,500

เฉลี่ย 3 บริษัท

4,883,333.33

เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ
- มีรถบรรทุกน้ําเพื่อลําเลียงน้ําอุปโภค บริโภค บริการแกประชาชนในชุมชนอยางทั่วถึง เพียงพอ
- ทดแทนคันที่มีสภาพชํารุด ทรุดโทรมผานการใชงานมายาวนาน 19 ป
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมใหซื้อ รถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 10 ลอ
จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 4,800,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมใหซื้อรถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด
10 ลอ จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 4,800,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๘๐.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 10 ลอ
จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 4,800,000 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนรถสุขาเชิญครับ
นายอรุณชัย ครองยุติ หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย
๒. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไม นอยกวา 240 แรงม า ภายในมี
ห องสุ ข า จํานวนไม นอ ยกว า 8 หอง จํ านวน 1 คัน สํ าหรั บงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ 8,500,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบราคารถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา หองสุขา
8 หอง จํานวน 1 คัน
ยี่หอ/รุน

ราคาตัวและแชสซี
(บาท)

ราคาตัวรถ/อุปกรณค วบ
(บาท)

ราคารวม/คัน(บาท)

1. ยี่หอ HINO รุน RK8JSLA
รถบัส 6 สูบ251 แรงมา

2,205,000

-

-

2. ยี่หอ HIGER รุน City Bus 12m KLQ
6128GC 6 ลอ 4 สูบ 255 แรงมา

3,950,000

3. บ.สรณส ิริ พลัส จํากัด

9,500,000

4. บ.อีคอน เอ็นจิเนียร พลัส จํากัด

-

9,000,000

5. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท
จํากัด

-

8,500,000

เฉลี่ย 2 ยี่หอ

3,077,500

เฉลี่ย 3 บริษัท

9,000,000

๘๑.
เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ
- เพื่อใหการบริการประชาชน/หนวยงาน อยางเพียงพอและทั่วถึง ปจจุบันมีเพียง 2 คัน
(1 คันเกา 19 ป)
- เพื่อใหมีรถสุขาเคลื่อนที่ใชในกิจกรรมสํา คัญและงานพิธีตางๆทั้งในและนอกสถานที่
แกประชาชนและหนวยงานตางๆที่รองขอ
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอหองสุขา 8 หอง
จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 8,500,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ หองสุขา 8 หอง
จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 8,500,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีม ติอ นุมั ติใ ห ใ ช จา ยเงิน สะสมซื้อรถสุ ข าเคลื่ อ นที่ ขนาด 6 ล อ ห องสุ ข า 8 ห อ ง
จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 8,500,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปรถสุขาเคลื่อนที่ ๑๐ หอง
นายอรุณชัย ครองยุติ หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย
๓. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไม นอยกวา 240 แรงม า ภายในมี
ห องสุ ข า จํานวนไม นอยกวา 10 ห อง จํานวน 1 คัน สํ า หรับ งานรั กษาความสะอาด กองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ 10,000,000 บาท

๘๒.
ตารางเปรียบเทียบราคาสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา หองสุขา 10 หอง
จํานวน 1 คัน
ยี่หอ/รุน

ราคาตัวและแชสซี
(บาท)

ราคาตัวรถ/
อุปกรณค วบ
(บาท)

ราคารวม/คัน
(บาท)

1. ยี่หอ HINO รุน RK8JSLA
รถบัส 6 สูบ251 แรงมา

2,205,000

-

-

2. ยี่หอ HIGER รุน City Bus 12m KLQ
6128GC 6 ลอ 4 สูบ 255 แรงมา

3,950,000

3. บ.สรณส ิริ พลัส จํากัด

12,000,000

4. บ.อีคอน เอ็นจิเนียร พลัส จํากัด

-

5. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท จํากัด
เฉลี่ย 2 ยี่หอ

3,077,500

11,000,000
10,000,000

เฉลี่ย 3 บริษัท

11,000,000

เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ
- เพื่อใหการบริการประชาชน/หนวยงาน อยางเพียงพอและทั่วถึง ปจจุบันมีเพียง 2 คัน
(1 คันเกา 19 ป)
- เพื่อใหมีรถสุขาเคลื่อนที่ใชในกิจกรรมสํา คัญและงานพิธีตางๆทั้งในและนอกสถานที่
แกประชาชนและหนวยงานตางๆที่รองขอ
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม พ.ร.บ.
กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตใิ หใ ชจายเงินสะสมซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ จํานวนไมนอยกวา
10หอง จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 10,000,000บาท โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ จํานวนไมนอยกวา
10 หองจํานวน ๑ คัน งบประมาณ 10,000,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๘๓.
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติใ ห ใช จายเงิ นสะสมซื้อรถสุ ข าเคลื่อ นที่ ขนาด 6 ล อ จํานวนไม นอยกว า 10 ห อ ง
จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 10,000,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ลอ
นายอรุณชัย ครองยุติ หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย
๔. รถบรรทุกขยะ แบบอัด ทาย ขนาด 6 ล อ เครื่อ งยนตดีเ ซล ขนาดไม นอยกวา 4 สู บ 4 จั งหวะ
มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกมู ล ฝอย มี ข นาดความจุของตูไ ม นอย
กวา 6 ลู กบาศก เมตร ดานทายตูบ รรทุ กมู ล ฝอยติดตั้ง ชุ ดอัด มู ล ฝอยดวยระบบไฮโดรลิ ค จํา นวน 2 คันๆ
ละ 2,300,000 บาท สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
งบประมาณ 4,600,000 บาท
ตารางเปรียบเทียบราคารถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด 6ลอ 130 แรงมา ปริมาตรความจุ 6 ลบ.ม.
ยี่หอ/บริษัท

ราคาหัวรถและแชสซี
(บาท)

ราคาตัวถัง/อุปกรณ
ควบ(บาท)

ราคารวม/คัน
(บาท)

1. ยี่หอ HINO รุน XZU600R (S) ขนาด 6
ลอ 4 สูบ 150 แรงมา

995,000

-

-

2. ยี่หอ ISUZU รุน NMR85HXXXFS ขนาด
6 ลอ 2,999 ซีซี 130 แรงมา

974,000

-

-

3. ยี่หอ MITSUBISHI รุน EURO2 FE659
F7 SRDH3 6 ลอ 4 บ/3,908 ซีซี 140
แรงมา

927,000

-

-

4. บ.สรณส ิริ พลัส จํากัด

-

-

2,340,000

5. บ.อีคอน เอ็นจิเนียร พลัส จํากัด

-

-

2,320,000

6. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท
จํากัด

-

-

2,300,000

965,333.33

เฉลี่ย 3 บริษัท

2,320,000

เฉลี่ย 3 ยี่หอ

๘๔.
เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ
- เพื่อใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บในตรอก/ซอยแคบ
- เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการเขาถึงจุดที่มีปญหาการจราจร
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ ขนาด
ไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ 4,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ ขนาด
ไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ 4,600,000 บาทโปรดยกมือขึ้น/
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ ขนาด
ไมนอยกวา ๔ สูบ 4 จังหวะ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ 4,600,000 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ
นายอรุณชัย ครองยุติ หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย
๕. รถบรรทุ กขยะ แบบอัดท าย ขนาด 6 ล อ เครื่อ งยนตดีเ ซล ขนาดไม นอ ยกวา 6 สู บ 4 จังหวะ
มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกมู ลฝอย มี ข นาดความจุของตูไ ม นอย
กวา 14 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบ รรทุกมู ล ฝอยติดตั้งชุ ดอัด มู ล ฝอย ดวยระบบไฮโดรลิ ค จํานวน 2 คันๆ
ละ 3,800,000 บาท สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)
งบประมาณ 7,600,000 บาท

๘๕.
ตารางเปรียบเทียบราคารถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ 240 แรงมา ปริมาตรความจุ 14 ลบ.ม.
ยี่หอ/บริษัท

ราคาหัวรถและ
แชสซี(บาท)

ราคาตัวถัง/
อุปกรณควบ
(บาท)

ราคารวม/คัน
(บาท)

-

-

-

-

1. ยี่หอ MITSUBISHI รุน EURO3 FM65F F1RDH1
6 ลอ 6 สูบ /7,545 CC. 240 แรงมา

1,420,000

2. ยี่หอ ISUZU รุน FTR34PXXXS 6 ลอ ขนาด 240
แรงมา

1,764,000

3. ยี่หอ HINO รุน FG8JF1D-JGT 6 ลอ 240 แรงมา

1,905,000

-

-

4. บ.สรณส ิริ พลัส จํากัด

-

-

3,900,000

5. บ.อีคอน เอ็นจิเนียร พลัส จํากัด

-

-

3,850,000

6. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท จํากัด

-

-

3,800,000

1,696,333.33

เฉลี่ย 3 บริษัท

3,850,000

เฉลี่ย 3 ยี่หอ

เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ
- เพื่อลดเที่ยวการขนสงจากจุดรับไปยังจุดทิ้ง ประหยัดเชื้อเพลิงและเวลา
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ มูลฝอยอยางเปนระบบ
- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 56 ประกอบมาตรา 50 (2) และ ตาม
พ.ร.บ.กําหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใชจายเงินสะสมใหซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ ขนาด
ไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ 7,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ ขนาด
ไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ ๗,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /
ไมมีสมาชิกยกมือ
- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๘๖.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตใิ หใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ล อ ขนาดไม นอยกวา
6 สูบ 4 จังหวะ จํานวน ๒ คัน งบประมาณ ๗,600,000 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เชิญครับ
นายวรวิทย หลาทอง หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล
ขอชี้แจงเกี่ยวกับชุดกังหันเติมอากาศใชไ ฟฟาจากแผงโซลาเซลล ที่ไมส ามารถเสนอขออนุมัติไดนั้นก็คือ
เพราะมีปญหาเรื่องอุปกรณไ มส มบูรณ จึงจําเปนตองขออนุญาตนําไปแกไขปรับปรุง แบบเพื่อความสมบูร ณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เ คารพ เนื่องจากวาเรื่องของชุ ดกังหั นเติมอากาศใช ไฟฟาจากแผงโซล า
เซลลนั้นยังมีขอมูลที่ยังไมครบถวนสมบูรณ จึงตองขออนุญาตถอนญัตตินี้ออกกอนคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
-

สมาชิกทานใดอนุมัติใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศ
ใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศ
ใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํ านักการชา ง ชุ ดกังหั นเติมอากาศใช ไฟฟาจากแผง
โซลาเซลล

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา เชิญครับ

๘๗.
นายศรัณย ศรีเ มือง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค
กราบเรี ย นท า นประธานสภา ท า นสมาชิ ก และผู บ ริ ห ารทุ กท า นครั บ กระผมนายศรัน ย ศรีเ มื อ ง
หั วหน าฝ า ยสาธารณูป โภค สํ านัก การช าง ขอนําเรียนการจัดซื้อ ครุภั ณฑใ นรายการรถยนตบ รรทุ กกระเช า
ซอมไฟฟา ตัว รถชนิด ๖ ล อ เครื่อ งยนตดีเซล ขนาดไมน อยกวา ๔ สู บ ๔ จังหวะ มีกํา ลั งแรงม าสู ง สุ ดไม
นอยกวา ๑๓๐ แรงม า ตอนทา ยหลั งเกง ติ ดตั้ งชุ ด กระเชา ซอมไฟฟ าสามารถยกไดสู งจากพื้ นที่ ไ มนอยกว า
๑๒ เมตร พรอมติดตั้งระบบปรับสมดุลชวย ค้ํายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก จํานวน ๑ คัน สํ าหรับ งานเรือน
เพาะชํ าและขยายพันธุ ส วนการโยธา สํ านักการช าง (จัดซื้อนอกบั ญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ
๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
-

สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถยนตบรรทุกกระเชา
ซอมไฟฟา งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุ ภัณฑ สํานักการชาง รถยนตบรรทุก
กระเชาซอมไฟฟา งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถยนต บ รรทุกกระเช าซอมไฟฟา
งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเป น ระเบี ยบวาระที่ ๔.๒ ญัต ติ ขออนุ มัติแก ไขเปลี่ย นแปลงคํ าชี้ แจงงบประมาณและปรั บลด
ปริมาณงานโครงการกอสร าง งบประมาณรายจ ายประจํ าป พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอโดย นายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานี เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
เรื่อง “ญัตติ”ขออนุมัติแกไขเปลีย่ นแปลงคําชีแ้ จงงบประมาณและปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ความประสงค จะขออนุ มั ติแ กไขเปลี่ย นแปลงคําชี้ แ จง
งบประมาณและปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 คือ โครงการ
ปรับปรุงพื้นทางเดินลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวนงบประมาณตามเทศบัญญัติ 720,000.-บาท

๘๘.
เนื่อ งจากไม ส ามารถหาผู รับ จา งไดเ พราะราคากลางงานกอ สรา ง จํา นวนเงิน 940,000.-บาท สู ง กว า
งบประมาณที่ไดรับ อนุมั ติตามเทศบัญญัติง บประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 โดยมี หลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไดประกาศใช วันที่ 10 ตุล าคม 2561
เพื่อใชเปนงบประมาณในการบริห ารงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ข องแตล ะหนวยงาน สํ านักการช าง ไดรับ
อนุ มั ติ ง บประมาณในหมวดค า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งจํ า นวน 24 โครงการ เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น จํ า นว น
37,084,800.-บาท (สามสิบเจ็ดลานแปดหมื่นสี่พันแปดรอยบาทถวน) แตมีโครงการกอสรางที่ไม ส ามารถหา
ผู รับ จา งได จํ านวน 1 โครงการ เนื่อ งจากราคากลางสู งกวา งบประมาณที่ ได รับ อนุมั ติตามเทศบั ญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562 คือ
- โครงการปรับปรุงพื้นทางเดิน - ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน 720,000.-บาท
ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็ กทรอนิกส (ครั้งที่ 1 ) ซึ่ง ไม มี
ผูสนใจยื่นเสนอราคาแตอยางใด และ ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก แตไมสามารถหาผูรับจางได ตามบันทึกสํ านัก
การคลังที่ อบ 52005/0890 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคา
จางกอสราง นั้น ฝ ายพัส ดุและทรัพย สิ น สํ านักการคลั ง ไดดําเนินการหาผู รับจา งครั้งที่ 2 แล ว โดยวิธีการ
คัดเลือก ผลปรากฏวาไมมีผูสนใจเขายื่นขอเสนอราคาตามวันและเวลาที่กําหนดแตอย างใดและคณะกรรมการ
ซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกจึงไดมีมติใหยกเลิกโครงการ ตามประกาศเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ 2562
เหตุผล
เพื่อใหงบประมาณรายจา ยประจําป พ.ศ. 2562 เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนสามารถแกไขป ญหา
ความเดือดรอนและเปนการปองกันการเกิดอุบัติเ หตุใ ห กับ ประชาชนที่ม าใช บ ริการลู วิ่งภายในสวนสาธารณะ
ทุ ง ศรี เ มื อ งในการออกกํ า ลั ง กาย คณะผู บ ริ ห ารเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ม ติ อ นุมั ติ ใ ห เ ทศบาล
นครอุบลราชธานีดําเนินการปรับลดปริมาณงานกอสรางให เทากับ งบประมาณที่ไดรับ อนุมั ติตามเทศบั ญญัติฯ
พ.ศ. 2562 ตามมติ ที่ ป ระชุ มคณะผู บ ริห ารเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี วัน ที่ 5 มี น าคม 2562 เวลา
11.00 น. ณ หองประชุมผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดังนั้น เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึงขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณและปรับลด
ปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 คือ โครงการปรับ ปรุง พื้นทางเดินลูวิ่ง
รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ 720,000.-บาท โดยรายละเอีย ดการ
แกไข ดังนี้
ขอความเดิม
โครงการปรับปรุงพื้นทางเดิน – ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน 720,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพื้นทางเดิน - ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง ดังนี้
- รื้อเปลี่ยนผิวลูวิ่งเดิม กอสรางลูวิ่งใหมผิวแอสฟลตคอนกรีตพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,150 ตร.ม.
- งานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

๘๙.
ขอความใหม
โครงการปรับปรุงพื้นทางเดิน -ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมืองจํานวน 720,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพื้นทางเดิน - ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง ดังนี้
- รื้อเปลี่ยนผิวลูวิ่งเดิม กอสรางลูวิ่งใหมผิวแอสฟลทตคอนกรีตพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,740 ตร.ม.
- งานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี
เพื่อยื่นตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภั ณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําให ลัก ษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ ย น หรือเปลี่ ย นแปลงสถานที่กอสราง ให เ ปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่ น พรอมนี้ไดแ นบบั ญชีแ กไขเปลี่ย นแปลงคําชี้ แ จงงบประมาณและปรับ ลดปริมาณงาน
กอสรางมาดวยแลว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาเพื่ อ ผ า นไปยั ง ท า นสมาชิ กดิ ฉั น ขอมอบให สํ า นั ก การช า งเป น ผู ชี้ แ จง
รายละเอียดคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ
กราบเรียนท านประธานสภาฯที่ เ คารพ ทา นสมาชิ ก และผู บ ริหารทุก ทา นครั บ กระผมนายณรงค ฤทธิ์
ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ สํ านักการช าง ขอนําเรียนชี้ แจงขอมูล ดังนี้นะครับ โครงการปรับ ปรุงพื้นทางเดิน
ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง เดิมพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,150 ตร.ม. งบประมาณเดิมที่เ คยขอไป ๙๔๐,๐๐๐
บาท โดนตัดลดลงเหลือ ๗๒๐,๐๐๐ บาท เลยจําเปนตองลดพื้นที่ลงตามจํ านวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท พื้นที่ ใหมก็
คือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,740 ตร.ม. ตามอัตราสว นของราคางบประมาณ ส วนเนื้องานโดยรวมยังเหมือนเดิม
ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทําไมทานไมยกเสนอใหม ทํา ไมไมขอปริมาณเทาเดิม งบประมาณเทาเดิม ปรับ ลดก็ไดเ นื้องานนอยลง
สุดทายลูวิ่งนี้แทนที่จะได ๑๐๐ เปอรเซ็นต กลับไดแค ๗๐ เปอรเซ็นต ทําไมไมขอเปนญัตติใหมเขามา เชิ ญทาน
นายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาเพื่อผ านไปยังทานสมาชิ กดิฉันขอมอบให ทานปลัดเทศบาลฯเปนผู ชี้ แจง
รายละเอียดคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานปลัดฯครับ

๙๐.
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอั มพล ทองพุ ในฐานะ
เจาหนาที่ งบประมาณ ขอนํ าเรี ยนวา จากเดิ มงบประมาณที่เคยขอไป ๙๔๐,๐๐๐ บาท โดนตัดลดลงเหลื อ
๗๒๐,๐๐๐ บาท จึงไดปรับลดระยะทางลงตามวงเงินลงตามหลักการประมาณการของสํานักการชางครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ความหมายผมคือทําไมไมขอเต็มพื้นที่มาเลยตามจุดประสงคเดิมเพื่อความสมบูรณของลู วิ่ง ทําไมทานไม
ขอยกเลิ กโครงการนี้ แลวขอกลั บ เขามาใหมเต็ม โครงการ ทานก็จะไดทําไดเต็ม ประสิ ทธิ ภ าพเลย เชิ ญทา น
สมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ อยากทราบวาพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,150 ตร.ม. นี้ทั่วพื้นที่ห รือไม
ถาทั่วถึงอยูแลวนั้นก็ควรที่จะทําอยางที่ทา นประธานสภาฯไดแนะนําไปเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขออธิบายนะครับวาถาสภาพิจารณาผานไปแลววางบประมาณเทานี้ แลวทําไมไ ด เราทํากระบวนการ
ของเราใหสิ้นสุดแลวก็ยกเลิกโครงการ แตถามาบอกวาขอปรับแกเ งินเทานี้แลวอนุมัติไ ปพื้นที่เทานี้ขอลดพื้นที่
ลงจะถูกมองวาเอื้อประโยชน จึงอยากจะให ทา นพิจารณาเกี่ยวกับ โครงการนี้ใหมเพื่อความละเอียดรอบคอบ
เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังทานสมาชิก ทางคณะผูบริหารพิจารณาแลววาขอถอนญัตตินี้
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหถอน ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณและ
ปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหถอน ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
และปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหถอน ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและ
ปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒

๙๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอ ไปเป นญั ตติ ขออนุมั ติโ อนงบประมาณหมวดรายจา ยประจํา และงบประมาณหมวดคา ที่ดิ นและ
สิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง“ญัตติ”ขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดินและสิง่ กอสราง
ประจําป พ.ศ. 2562 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและ
งบประมาณหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป พ.ศ. 2562 เนื่องจากขณะนี้มี งบประมาณในรายจายประจํา
บางรายการคงเหลือนอยไมเพียงพอแกการบริหารงานและไมเพียงพอแกการเบิกจายซึ่ง สํานักการชางมี
ภารกิ จและความจําเป นตอ งดําเนินการจัดซื้ อจัดจ างวั ส ดุเพื่ อไปปฏิ บั ติง านตามที่ไ ดรับ มอบหมาย และมี
โครงการก อ สรา งที่ ไ ม ส ามารถหาผู รั บ จ า งไดจํ า นวน รวม 1 โครงการ คือ โครงการปรั บ ปรุ งพื้ น สนาม
บาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมื อง จํานวน 832,000.-บาท เนื่องจากราคากลางงานกอสราง
จํานวนเงิน 1,030,000.-บาท สูงกวางบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
สํ านักการช าง เทศบาลนครอุบลราชธานี มี ความจําเป นตองขออนุมัติ โ อนงบประมาณ
หมวดรายจ ายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดินและสิ่ งกอสราง ประจําป พ.ศ. 2562 เนื่องจากขณะนี้มี
งบประมาณในรายจายประจําบางรายการคงเหลื อนอยไม เ พียงพอแกการบริห ารงานและไม เ พียงพอแกการ
เบิกจายซึ่งสํานักการชางมีภารกิจและความจําเป นตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัส ดุเพื่อไปปฏิ บั ติง านตามที่
ไดรับมอบหมาย และมีโครงการกอสรางที่ไมสามารถหาผูรับจางไดจํานวน รวม 1 โครงการ คือ โครงการ
ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน 832,000.-บาท เนื่องจากราคา
กลางงานก อ สร า ง จํา นวนเงิ น 1,030,000.-บาท สู ง กว า งบประมาณที่ ได รั บ อนุ มั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562 และฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง ไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (ครั้งที่ 1 ) ซึ่งไมมีผู สนใจยื่นเสนอราคาแตอย างใด และ ครั้งที่ 2 โดยวิธี
คัดเลื อกแตไ มส ามารถหาผู รั บ จา งได ตามบั นทึก สํ า นักการคลั งที่ อบ 52005/0891 ลงวั นที่ 20
กุมภาพันธ 2562 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจางกอสราง นั้น ฝ ายพัส ดุแ ละทรัพยสิน
สํานักการคลัง ไดดําเนินการหาผูรับจางครั้งที่ 2 แลวโดยวิธีการคัดเลื อก ผลปรากฏวาไม มี ผู ส นใจเข ายื่ น
ขอเสนอราคาตามวันและเวลาที่กําหนดแตอยางใด และคณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลื อกจึงไดมีม ติให
ยกเลิ กโครงการตามประกาศเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ลงวันที่ 11 กุม ภาพันธ 2562 คณะผู บ ริห าร
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงมีมติอนุมัติใหเทศบาลนครอุบลราชธานี ดําเนินการโอนลดงบประมาณโครงการ
กอสรางที่ไมสามารถดําเนินการกอสรางไดในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเพิ่มในโครงการดังกล าวเพื่อใหมี
งบประมาณเพี ย งพอแก การดํ าเนินงานและถู ก ตอ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ การคํ านวณราคากลางเพื่ อให
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามระเบี ย บฯ ตามมติที่ป ระชุ มคณะผู บ ริห ารเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุมผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตามเอกสาร

๙๒.
สรุป รายงานการประชุ มที่แ นบมาพรอมนี้ ) เพื่อให งบประมาณโครงการฯ ดังกล าวเกิด ประโยชนสูง สุดแก
ประชาชนและแกไขปญหาความเดือดรอนและเปนการปองกันการเกิดอุบั ติเหตุให กับ ประชาชนที่ม าใช บ ริการ
สนามบาสเกตบอลภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมืองในการออกกําลังกาย และโอนเพิ่ม งบประมาณในรายจาย
ประจําที่มีงบประมาณคงเหลือไมเพียงพอในการเบิกจายตลอดสิ้นปงบประมาณ (30 กันยายน 2562 )
ดังนั้น สํานักการชาง จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมั ติโอนงบประมาณรายจายประจําและหมวด คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประจําป พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 312
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1
จํานวน 4,797,000.-บาท ปจจุบั นงบประมาณคงเหลือ 4,797,000.-บาท ขอโอนลดทั้ง จํา นวน
4,797,000.-บาท เพราะโครงการดังกล าวเทศบาลนครอุบลราชธานีไม ส ามารถดําเนินการกอสรางได
เนื่ อ งจากปริม าณงานก อ สรา งที่ป รากฏในเทศบั ญญั ติ ไม ต รงกั บ ปริ ม าณงานในแบบแปลนการกอ สร า ง
จึงไมสามารถดําเนินการได
รวมโอนลด 1 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 4,797,000.-บาท (สี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน 242
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
- ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ งบประมาณอนุมัติจํานวน 1,350,000.-บาท ป จจุบั นคงเหลือ
112,500.-บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 1,200,000.-บาท รวมเปนเงิน 1,312,500.-บาท เนื่องจากสํานักการชาง
จะดําเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชในการซอมแซม บํารุง ไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลฯที่ ชํ ารุด ตามถนน
ตรอก ซอย และเทศบาลฯจะดําเนินการติดตั้งไฟประดับเพื่อตกแตงเมืองชวงเทศกาลสงกรานตถนนดอกไมและสายน้ํา
เทศกาลอาหารประเพณีสี่ภาค , งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2562 , งานพระบรมราชาภิ เษกรัชกาลที่
10 และ งานรัฐพิธีตางๆ
- ประเภทวั ส ดุ ก อสร าง งบประมาณอนุ มั ติ จํ านวน 2,500,000.-บาท ป จจุ บั นคงเหลื อ
594,620.-บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 1,470,000.-บาท รวมเปนเงิน 2,064,620.-บาท เนื่องจากสํานักการชาง
จะดําเนินการจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อซอมแซมถนนที่ชํารุด น้ําทวม และวัสดุในการจัดทํางานประเพณีสงกรานตถนน
ดอกไมและสายน้ํา วัสดุจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2562 , และงานอื่นๆตามภารกิจหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายและภารกิจงานประจํา
งานสวนสาธารณะ 243
หมวดคาใชสอย
- งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจา ยเพื่อให ไดม าซึ่งบริการ รายการคาใช จายใน
การบํารุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ งบประมาณอนุมัติ 2,494,000.-บาท ปจจุบันคงเหลือ

๙๓.
816,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม จํานวน 544,000.- บาท รวมเปนเงิน 1,360,000.-บาท สํ าหรับ จายเปน
คาจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะดังนี้
1.สวนสาธารณะหนองบัว เดือนละ 60,000.-บาท
2.สวนสาธารณะหวยมวง เดือนละ 49,000.-บาท
3.สวนสาธารณะทุง ศรีเมือง เดือนละ 60,000.-บาท
4.เกาะกลางถนนชยางกูร เดือนละ 60,000.-บาท
5.เกาะกลางถนนเทพโยธี เดือนละ 18,000.-บาท
6.สวนบริเวณรอบศาลหลักเมือง เดือนละ 25,000.-บาท
รวม 6 แหง เดือนละ 272,000.-บาท เปนเวลา 5 เดือน ตั้งแตเ ดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,360,000.-บาท
หมวดคาวัสดุ
- ประเภทคาวัสดุการเกษตร งบประมาณอนุมัติจํานวน 1,289,200.-บาท ปจจุบั นคงเหลือ
474,250บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 1,055,000.-บาท รวมเปนเงิน 1,529,250.-บาท เนื่องจากสํานักการชาง
จะดําเนินการจัดซื้อไมดอก ไมประดับ เมล็ดพันธุ ปุย กระถาง ดิน ฯลฯ สําหรับประดับเพื่อตกแตงเมืองชวง
เทศกาลสงกรานตถนนดอกไม และสายน้ํา งานเทศกาลอาหารประเพณีสี่ ภาค , งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
ประจําป 2562 , งานพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 และ งานรัฐพิธีตางๆ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 312
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
- โครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง งบประมาณอนุมัติ
832,000.-บาท ปจจุบันคงเหลือ 832,000.-บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน 528,000-บาท รวมเปน 1,360,000.-บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง ดังนี้
- รื้อถอนพื้นสนามบาสเกตบอลเดิมบริเวณทุงศรีเมือ ง
- ปรับปรุงเทคอนกรีตพื้นใหม พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,820 ตร.ม.
- งานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.132/61
รวมโอนเพิ่ม 5 รายการ เปนเงินจํานวน 4,797,000.-บาท (สี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)
เพื่อยื่ นตอสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมั ติตามระเบี ย กระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แก ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบั บที่ 2 และ 3 )
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ ข องสภาทองถิ่ น
พรอมนี้ไดแนบแบบแปลนประมาณราคาการกอสรางมาพรอมนี้
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในสวนของโครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเ มื องนั้น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติ

๙๔.
ของคณะผูบริหารทองถิ่น ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ ง กอสราง
ที่ทําให ลั กษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให เป นอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่นเชิญทานรองนายกครับ
นายประชา กิจตรงศิริ

รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

กราบเรียนทา นประธานสภาที่เ คารพครับ ถา เป นอย างที่วา นี้ก็ จะเป น ป ญหาเฉพาะเรื่อ งของสนาม
บาสเกตบอลใชไหมครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ใชครับ ทีนี้มันมีโอนไปสี่ลานกวาบาทแตมันจะไปติดที่ตรงสนามบาสเกตบอลเทานั้นเอง เพราะฉะนั้น
สภาฯจะ อนุ มั ติ ใ ห ป รั บ ลดยอดเงิ น ๔, ๗๙๗,๐๐๐ บาท โ ดยมี เ งื่ อ นไขให ถื อ ป ฏิ บั ติ ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๖ และ ๒๗ หรือ
ขออื่นๆ ที่เกี่ยวของ สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติโอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติโอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ โอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอเรีย นให ท ราบวา ที่มี การโอนงบประมาณสี่ ล า นกว าบาทนี้เ นื่อ งจากเราจะมีการจั ดงานสงกรานต
สี่ แผนดินซึ่ งมอบหมายให เทศบาลเป นแมงานนะครับ ผมขอฝากฝ ายบริห ารเรื่องรถฉุกเฉิ น ๑๖๖๙ เราไม มี
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ ปภ. กําหนดอยางนอยตองมี ๑ คัน ฝากทานดูเรื่องนี้ดวย ๒.ในเรื่องของ
โครงการที่คางอยูใหทานชวยไปทํารายละเอียดใหส มบูรณ ๓.เรื่องของไฟฟาแสงสวาง ๔.ริมน้ํามูล ถาเป นไปได
ให ทําให มีทางจักรยาน จุดพักชมวิวบริเวณตรงนั้น ๕.จอ LED ประชาสั มพันธงานของเทศบาล ๖.ปรับ ปรุ ง
พัฒนาหองประชุมสภาที่ตลาดสดเทศบาล ๓ ๗.รถสวนราชการใหจัดหาไวเปนสวนกลาง ๘.อยากใหพัฒนา

๙๕.
ชุมชนตางๆใหทั่วถึง และเรื่องฝาทอระบายน้ําที่มีการทําถนนควรใหมีการประชาสั มพันธและนําอุป กรณปองกัน
ไปวางไวเพื่อความปลอดภัยนะครับ เชิญทานไพฑูรยครับ
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิ กสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเรียนวาผมรับ ผิ ดชอบเขต ๑ มีห ลายขอมูล ที่ส ง ผา นมาในฐานะที่เ ป นสมาชิ กสภา
และผูรับผิดชอบงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด มีการเปรียบเทียบสภาพถนนจากเขตองคกรปกครองส วนทองถิ่น อื่น
ที่มาเชื่ อมกั บ ถนนในเขตเทศบาลนครฯ มีความแตกตางกัน โดยในเขตองคกรปกครองส วนทองถิ่น อื่น มีการ
พัฒนาถนนได ดี แตถนนเชื่ อมต อในเขตเทศบาลนครฯ กลั บ มีส ภาพไมดี ขอฝากท านประธานผ านไปยัง ทา น
ผูบริหารวาชวยพิจารณาดูแลใหทั่วถึง ตามความตองการของประชาชน และความจํ าเป นเรงดวนในการแก ป ญหา
ของพี่นองประชาชนใหมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้นตอไปดว ยครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอบคุณครับ ผมอยากใหทานสมาชิ กไปเก็บ รวบรวมขอมูล วาป ญหาในเขตที่ทานดูแลอยูป ญหาไดถู ก
แกไขไปเทาไหรแลว ปญหาอะไรบางที่ยังไมถูกแกไขและปญหาใหมๆที่เกิดขึ้นนะครับ และผมอยากใหฝาย
บริหารทํารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ ๖ ล อ ไวใช เวลามีง านงานพิธีตา งๆ โดยให มีลํ าโพงติดรถและลํ าโพงที่
แยกออกไปไดสี่ตัว มีไมคลอยสัก ๖-๗ ตัว คุณสมบัติของเครื่องเสียงนั้นขอดีๆหนอยนะครับ เชิญทานประสงค
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมประสงค จันจําปา สมาชิก สภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี บังเอิญวาเมื่อวานนี้ไดมีการประชุมกับคณะทํางานของหอการคาจังหวัดอุบลฯ เขาได
พูดถึงการประสานงานกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให ออกแบบในเรื่องของทางวิ่งเลี ยบแมน้ํามูล ผมก็ ไดแจง
ให กับ คณะทํ างานได ทราบวา ในการขั บ เคลื่ อนสาธารณูป โภคเหล านี้ เราควรจะมีก ารประสานงานกับ ทาง
เทศบาลซึ่ง เป นเจาของพื้นที่ โดยตรง เมื่อคราวกอ นผมไดพูด คุยกับ ทานรองนายกถึง วาเรามีคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เราจะใชประโยชนจากชุดนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเป ดเวทีให
คณะกรรมการชุดนี้ไดพูดคุยกับพี่นองประชาชนวาตองการอะไร และผมก็ ไดถามทานรองนายกอีกวาถามีการ
จัด การพูด คุ ยบ อ ยๆจะมีขอ จํ ากั ด เรื่องงบประมาณหรื อไม อยา งไร ถา เป น ไปไดก็ อ ยากฝากผ า นทางท า น
ประธานสภาวาเราใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสู งสุ ดในการขับ เคลื่อนของเทศบาลในโอกาสตอไปครับ
ขอบคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีผมขอประกาศป ดสมัยประชุ มสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยทานผูวา ราชการจังหวัดฯไดมีป ระกาศให มีการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ห นึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม เป นตนไปมีกําหนดไมเ กิน ๑๕
วัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไ ขเพิ่มเติม จึง ขอประกาศ
ปดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ

๙๖.
ปดประชุมเวลา 12.45 น.

(ลงชื่อ) ...................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ).................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
(นายชัยยันต จันลองคํา)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หัวหนางานเลขานุการสภา
(ลงชื่อ) ............................. ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอัมพล ทองพุ)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับ นี้แลว เมื่อวันที่......................................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย พรหมสอน)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ
(นายภพ ภูสมปอง)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับรองรายงานการประชุ มฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล
...........................................................................................

(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

