
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่หน่ึง ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  

วันศุกรท่ี  ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

 

ผูมาประชุม 

     ๑.   นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

     ๒.   นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี            

     ๓.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   

     ๔.  นายฤทธิสรรค เทพพทิักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี           

     ๕.  นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี   

     ๖.  นายประสงค จันจําปา              สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี         

     ๗.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี            

     ๘.  นายไพฑูรย พรหมสอน           สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี       

     ๙.  น.อ.บุญม ี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี        

   ๑๐.  นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

   ๑๑.  นายอัมพล ทองพ ุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

ผูไมมาประชุม 
 

๑. จ.ส.อ.เกรกิชัย ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  (ลากิจ)    
     

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นายประชา กิจตรงศิร ิ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๒. นายศักดิ์ เลรุงรดิศ  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๓. นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๔. นายวิทวัส พันธนิกุล  รองนายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

๕. นางนันทิยา สระแกว  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๗. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

๘. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๙. นายกฤชพล เมืองเหนอื รองปลัดเทศบาลนครอบุลราชธานี 

๑๐. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 

๑๑. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 



๒. 

 

๑๒. นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๓. นายศรัณย ศรีเมือง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

๑๔. นายวรวิทย หลาทอง หัวหนาฝายสุขาภิบาล 

๑๕.   นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๖.   นางพิมพนภสั ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอํานวยการสํานักการคลงั 

๑๗.   นายมนตรี ธนคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๑๘.   นายเสร ี ทองเลิศ ผูอํานวยการสงเสริมการศึกษาและวฒันธรรม   

๑๙.   นายสวาท ดวงคํา   ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๐.   นายประสพ ปรุโปรง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ 

๒๑.   นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม 

๒๒.   นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

๒๓.   นางอรอนิทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๒๔.   นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบรกิารและเผยแพรวิชาการ 

๒๕.   นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร   

๒๖.   นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

๒๗.   วาที่ ร.ต.มงคล อินจําปา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๒๘.   นางณภัสนันท วงศลา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๒๙.   น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๓๐.   นายชัยยันต จันลองคํา หัวหนางานเลขานุการสภา 

๓๑.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๒.   นายปญญา ทองสรรค หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๓๓.   นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

    ……………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง      ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

                                       สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

          ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ 

- รายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ไดรับอนมุัติใหใชจายขาดเงินสะสม 

                                       ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน  ๕๕  โครงการ 
                                         



๓. 
 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพจิารณา  

-  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดอืดรอน 

                                        ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที ่ 

                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้เปนวันประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒       

นับองคประชุม มีทานสมาชิกลา ๑ ทาน จ.ส.อ.เกริกชัย  ผองแผว และอีก ๒ ทานกําลังเดินทางมาเมื่อครบองค

ประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภา จุด เทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบเรียนเชิญครับ 

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

ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามญั สมัยที่หนึง่ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ตามที่ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ   สมัยที่หนึ่ง  

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  ต้ังแตวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป  มีกําหนดไมเกินสิบหาวัน นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น          

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

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) 

                                               ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

ที่ประชุมพรอมแลวผมขอเรียนเชญิประธานดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง ประจําปพ.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  

                                      สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

                                ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

นายเฉลิมพล        มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ  

สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  วันอังคารที่ ๑๕  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ หองประชุม

สภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวเปนอยางไรบางครับ/ 

เรียบรอยใชไหมครับ / มีอะไรแกไขหรือไมครับ ผมใหบันทึกรายงานการประชุมคอนขางระเอียดเพราะเวลา

เปนคดีความศาลจะใชรายงานการประชุมเปนเอกสารที่ใชในการพิจารณา รายงานการประชุมจํานวน ๑๐๑ 

หนา ภายใน ๓ วันถาอานแลวไมมีการแกไขในรายงานการประชุมใหถือวารับรองรายงานการประชุมสภาฯ  

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ 

- รายงานผลการดาํเนินงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหใชจายขาดเงินสะสม 

                    ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน  ๕๕  โครงการ 
 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง เพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหใช 

จายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน  ๕๕  โครงการ  เพื่อตองการแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

วาโครงการที่เราอนุมัติไปแลว ตอนนี้สถานะ ๕๕ โครงการ ๑๖๐ กวาลาน สถานะของโครงการมันอยูที่ไหน 

ทางสํานักการคลังไดแจกทานสมาชิกดวย ขอมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม มีอยูประมาณ ๑๐ กวาโครงการที่มีการ

เคลื่อนไหว (อัพเดท) อีก ๔๐ กวาโครงการยังไมมีการอัพเดท ถากระบวนการถึงพัสดุการจัดซื้อจัดจางที่ต่ํากวา 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็สามารถทําไดเลย แตถาราคาเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตองใชเงื่อนเวลาอีกกี่วัน เชิญทาน

สมาชิก  

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภา ดิฉันนางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ   ขออนุญาตตั้งขอสังเกตในตารางผล

การดําเนินงาน ตรงที่รับบันทึกคืออะไรคะ 

 

 



๕. 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมไปเรงรัดใหชางสงราคากลาง เพราะพัสดุจะทํางานไดก็ตอเมื่อชางสงราคากลางมาใหพัสดุ จึงตองมี

การบันทึก ณ วันที่สงราคากลางมาใหพัสดุ วันที่เทาไหร ผอ.ชางแนะนําตัวหนอยครับ 

นายนเรต   ศรีเมือง    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายนเรต  ศรีเมือง ผูอํานวยการ

สํานักการชาง ผมยายมาวันที่ ๑ กุมภาพันธ  ยายมาจากเทศบาลนครเกาะสมุย 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมฝากใหทานดูวาใหกําหนดราคากลางและดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดเลยครับ ใหเรงดําเนินการถา

โครงการไหนไมมีการเคลื่อนไหว จะใหถอนโครงการออกถือวาไมทํางาน 

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภา กอนที่เราจะอนุมัติเราก็ทราบวามีแบบมีราคากลางอยูแลว บางรายการก็

ต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐  ก็นาจะดําเนินการไดมากกวานี้แลว ตอนนี้ก็มีตัวชวยเพราะการกําหนดราคากลางแบบ

อิเล็คทรอนิคส ซึ่งแบงเบาภาระชางไดคอนขางเยอะ 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานรองครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ขอตอบขอซักถามเรื่องโครงการ

ตางๆที่อนุมัติมาทั้งหมดของเงินจายขาดเงินสะสม ทางฝายบริหารก็ไมนอนใจก็พยายามตามเรื่องจากฝายตางๆ 

รวมทั้งที่ทานสมาชิกเสนอแนะ แตดวยปริมาณที่มากสํานักการชางก็ดําเนินการอยางเต็มที่ แตดวยบุคลากรที่ไม

เพียงพอแตก็ทําลวงเวลา ก็ดําเนินการอยางเต็มที่ แตคาดวาภายในอาทิตยหนานาจะดําเนินการไปบางใน

บางสวนครับ 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานบุญมีครับ 

น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และฝายบริหาร โครงการตางๆที่เราไดอนุมัติผานไปแลว ๕๕ โครงการ    

ผมเห็นดวยกับทานยอดยุทธ เรื่องจางคนภายนอกมาเขียนแบบ  เพราะการที่เราอนุมัติโครงการตางๆไปแลวไม

มีผลงานออกมาใหประชาชนเห็นก็จะเปนที่นาตั้งสังเกต 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ การที่เราจะจางเอกชนออกแบบเราสามารถจัดทําไดเปนงานๆไป แตจะทําใหงานชา

กวาเดิม เชนเราจะเอาเขาสภาฯวันนี้เราจะตองมาทําจัดซื้อจัดจาง กระบวนการตางๆ มันจะยาว ดังนั้นสํานัก

การชางตองเพิ่มหรือพัฒนาศักยภาพ สํานักการชางขาดอะไร ขาดคอมพิวเตอร ขาดโปรแกรม หรือวัสดุอุปกรณ

ตัวไหน ใหทานขอมาเพราะสํานักการชางตองทํางานทั้งป ใหฝายบริหารเพิ่มศักยภาพของสํานักการชาง       



๖. 

 

ดวยครับ เรื่องศูนยพัฒนาเด็กเลก็ที่ผมสงรายช่ือทานสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาล ๓ ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมหา  วนาราม คือทาน น.อ.บุญมี  สุปรียชาติ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กพระเจาใหญองคต้ือ ทานประสงค  จันจําปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ ทานไพฑูรย  พรหมสอน

เพราะทานอยูเขตน้ันก็ขอฝากทานดูแลดวยที่เสนอรายชื่อใหทานนายกฯ  เชิญทานอําไพวรรณครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ  สมาชิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ขอยอนกลับไปที่รายงานผลการดําเนินงาน ในการประชุมคราวที่แลว โครงการที่มีถนนและทอระบายน้ํา      

อยูแลวใหแกไขช่ือโครงการเปนโครงการปรับปรุง แตถาไมมีถนนหรือทอระบายน้ําเลยจะเปนโครงการกอสราง 

รวมทั้งแกไขในรายงานการประชุมดวยใหถูกตองคะ 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตกลงใหไปปรับแกใหมใหถูกตองตรวจสอบวาโครงการไหนเปนโครงการปรับปรุง และโครงการไหนเปน

โครงการกอสราง คือถามีถนนอยูแลวหรือทอระบายน้ําอยูก็ตองเปนการปรับปรุงแตถาไมมีถนนหรือทอระบาย

น้ําใหเปนโครงการกอสราง ใหแกไขตามขอเสนอแนะในคราวประชุมครั้งนี้ ตามที่ทานสมาชิกตั้งขอสังเกต      

ในรายงานการประชุมวาไมถูกตอง รายงานการประชุมเดิมใหคงไวเหมือนเดิม 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  

      -  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 

                                     ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่  เชิญครับ 

นายประชา     กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
เรื่อง ญัตติ ขออนมุัติใชจายเงินสะสมเพือ่แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที ่
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

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 ที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม

     จํานวน 1 ชุด 
6. รายงานยอดเงินสะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จํานวน 1 ชุด 

 

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนและเพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ใหครอบคลุม ประกอบกับ      กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ํา
ตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มี
สวนผสมของยางพาราและอยูในแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น เพื่อขอใชจายเงินสะสมตามอํานาจหนาที่ดาน 
บริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือกิจการที่จัดทํา
เพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน และใหพิจารณานําเงินสะสมที่มีอยูหลังจากไดสํารองเปนรายจาย     
ที่จําเปนไวแลวและเพียงพอที่จะนําไปใชจายโดยไมกระทบตอเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาวมาใชในการ
ดําเนินการนั้น รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ดวนที่สุด ที่ อบ 0023.1/ว 916       
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 โดยจังหวัดอุบลราชธานีแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่อนุมัติ 
อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับแจง พิจารณายกเลิกการเรียกสําเนาทะเบียนบาน
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกระบวนงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อรองรับการยกเลิก
สําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่น   
คําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ 
แหงชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ขอที่ 17 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้ออุปกรณ
อานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 โดยกําหนดราคา
และคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด ซึ่งปจจุบันเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงิน
สะสมที่นําไปใชไดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 จํานวน 437,723,228.27 บาท (สี่รอยสามสิบเจ็ด
ลานเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองรอยยี่สิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค) 
 

 ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดจัดทํา
โครงการเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 64,559,000 บาท และรายการ
จัดซื้อครุภัณฑ  จํ านวน 11 รายการ งบประมาณ 49,103,150 บาท รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น 
113,662,150 บาท (หนึ่งรอยสิบสามลานหกแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) เสนอตอสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)        พ.ศ. ๒๕61 
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข 
ดังตอไปนี้ 



๘. 
 
 (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดานการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่
จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
 (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท   ตามระเบียบ
แลว 
 (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบ
ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันให
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการ ใชจายเงิน
สะสมนั้นเปนอันพับไป 
 ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 

เหตุผล 
 เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลใน
การแกไขปญหาราคายางพาราตกต่ําและแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตามอํานาจหนาที่ รวมทั้งเพื่อใหการปฏิบัติงานในหนาที่ของเทศบาลเปนไปตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ขอที่  17 ซึ่งโครงการที่  เสนอขอรับ
งบประมาณเปนโครงการที่รวบรวมมาจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล  ผานชองทาง
ตางๆ เชน เวทีประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล 
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานคุณภาพชีวิต 
จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 64,559,000 บาท และรายการจัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 11 รายการ 
งบประมาณ 49,103,150 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 113,662,150 บาท ดังน้ี 

 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอบุลราชธานี  จํานวน  ๓๓ โครงการ 
งบประมาณ  11,490,000 บาท  โดยแยกพิจารณารายโครงการ รายละเอียดดงันี ้
  1.1 ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง)         
  1.2 ซอยสรุิยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู 2)     
  1.3 ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนวัดศรีแสงทอง)    
  1.4 ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบญ็จะมะ 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 ซอยสรุิยาตร 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 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบรูพา 1)  
  1.21 ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3) (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบรูพา 1)  
  1.22 ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก - ซอยสรรพสิทธ์ิ 11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)
  1.23 ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรตสิวนสุขภาพ 2)  
  1.24 ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอสัสมัชัญอุบล)  
  1.25 ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอสัสมัชัญอุบล)  
  1.26 ซอยชยางกูร 11 (ชุมชนโรงเรียนอสัสมัชัญอุบล)  
  1.27 ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอสัสมัชัญอุบล)  
  1.28 ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจงัหวัดอบุล)  
  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 ซอยสรรพสทิธิ์ 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 ถนนแจงสนทิ (ชวงหอนาฬิกา –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. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 5 
   งบประมาณ  496,000  บาท 

 11. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 3 
   งบประมาณ  473,000  บาท 

 12. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 
   งบประมาณ  693,000  บาท 

 13. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 2 
   งบประมาณ  3,475,000  บาท 

 14. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสมเดจ็ 4 (ขางบานเลขที่ 158) 
   งบประมาณ  669,000  บาท 

 15. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 231) 
   งบประมาณ  173,000  บาท 

 16. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 239) 
   งบประมาณ  166,000  บาท 

 17. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 253) 
   งบประมาณ  163,000  บาท 

 18. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 
  (ขางบานเลขที่ 56/2) งบประมาณ  552,000  บาท 

 19. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 (ขางบานเลขที่ 88/2) 
   งบประมาณ 610,000  บาท 

 20. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 
  (ขางบานเลขที่ 13) งบประมาณ  727,000  บาท 

 21. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 17) 
   งบประมาณ  330,000  บาท 

 22. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 (ขางบานเลขที่ 53/1) 
   งบประมาณ  680,000  บาท 

 23. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83) 
   งบประมาณ  540,000  บาท 

 



๑๑. 

 

 24. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 3 
   งบประมาณ  3,560,000 บาท 

 25. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยราชธานี 1 
   งบประมาณ  2,780,000 บาท 

 26. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 7 
   งบประมาณ  280,000  บาท 

 27. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนนิคมสายกลาง (ขางบานเลขที ่162-164)
   งบประมาณ  319,000  บาท 
 28. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสทิธิ์ 7 
   งบประมาณ  470,000  บาท 

 29. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสทิธิ์ 5.1 
   งบประมาณ  1,570,000 บาท 

 30. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนพโลชัย (ขางบานเลขที่ 243/1) 
   งบประมาณ  360,000  บาท 

 31. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 16 (ขางบานเลขที่ 5) 
   งบประมาณ  334,000  บาท 

 32. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 6 
   งบประมาณ  1,778,000 บาท 

 33. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8 
   งบประมาณ  2,149,000 บาท 

 34. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13 
   งบประมาณ  442,000  บาท 

 35. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยขางบาน 
  เลขที่ 326) งบประมาณ  254,000  บาท 

 36. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี ซอยบญุลี (ขางบาน 
  เลขที่ 170/1) งบประมาณ  362,000  บาท 

 37. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค (ขางบาน 
  เลขที่ 56/3) งบประมาณ  164,000  บาท 

 38. โครงการปรับปรงุถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ขางบาน 
  เลขที่ 24) งบประมาณ  388,000  บาท 

 39. โครงการปรบัปรงุภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี 
  วิทยาคาร งบประมาณ  1,722,000 บาท 



๑๒. 
 

                รายละเอียดโครงการฯ จํานวน 39 โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ  มีจํานวน 11 รายการ  รายละเอียดดังน้ี 
 
สํานักการคลัง, กองสวัสดิการสังคม, กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม, สํานักการศึกษาและสาํนักการชาง 

1. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได, มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 
4.8 MHz, สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได, สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย จํานวน 44 
เครื่องๆ ละ 700 บาท รวมเปนเงิน  30,800  บาท สําหรับใชในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 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 อนุบาลพระเจาใหญองคต้ือ 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 ฝายบริหารงานทั่วไปสวนการโยธา จํานวน   1 เครื่อง 

และสวนควบคุมการกอสราง จํานวน 2 เครื่อง 

(จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2. รถบรรทุกนํ้า แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 10 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา   6 สูบ     

4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกน้ํามีปริมาตรความจุไมนอย
กวา 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  งบประมาณ  4,800,000  บาท 

3. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา ภายในมี
หองสุขา จํานวนไมนอยกวา 8 หอง จํานวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 งบประมาณ 8,500,000 บาท 

4. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา ภายในมี
หองสุขา จํานวนไมนอยกวา 10 หอง จํานวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 งบประมาณ 10,000,000 บาท 

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

จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกมูลฝอย    มีขนาดความจุของ

ตูไมนอยกวา 6 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัดมูลฝอยดวยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 

คันๆ ละ 2,300,000 บาท สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

 งบประมาณ 4,600,000 บาท 

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

จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกมูลฝอย    มีขนาดความจุของ

ตูไมนอยกวา 14 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบรรทุกมูลฝอยติดต้ังชุดอัด มูลฝอย ดวยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 

คันๆ ละ 3,800,000 บาท สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)

   งบประมาณ 7,600,000 บาท 

สํานักการศึกษา 

7. จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จํานวน 12 หองๆ               

ละ 210,000 บาท รวมเปนเงิน  2,520,000  บาท 1 หอง ประกอบดวย        

๗.1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 

       (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 



๑๔. 

 

๗.2. กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด 

                    (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

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. ตูสําหรับจัดเก็บชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ตู 

                 (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง 

            (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

7. ช้ันวางเครื่องเสียงและอุปกณคอมพิวเตอร (มีกุญแจล็อคลิ้นชัก) จํานวน 1 ตัว 

            (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 3 หอง, โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 3 หอง, โรงเรียน

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 

                 (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

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 

                 (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) สําหรับโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจา

ใหญองคต้ือ  

 

 



๑๕. 

 

สํานักการชาง 

9. รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดลอยาง 4 

ลอติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถและบุงกี๋ขุดดานหลังรถ ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก, ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ 

มีกําลังไมนอยกวา 90 แรงมาที่รอบเครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที ระบายความรอนดวยน้ํา, ระบบ

ถายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter, ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ 

Hydraulic, บุงกี๋ตักติดตั้งอยูหนารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา 0.85 

ลูกบาศกเมตร ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุงกี๋ขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.30 เมตร, บุงกี๋ขุดติดตั้งอยูดานหลัง

รถ มีขาค้ํายันทําใหรถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก ขนาดความกวางของบุงกี๋ขุด ไมนอยกวา 

600 มิลลิเมตร ความจุของบุงกี๋ ไมนอยกวา 0.15 ลูกบาศกเมตร มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 5,300 

มิลลิเมตร มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 มิลลิเมตร, มีน้ําหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 

6,500 กิโลกรัม, หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต, ระบบไฟฟา 12 โวลต  

และอุปกรณประกอบ จํานวน 2 คันๆ ละ 3,300,000 บาท สําหรับงานบํารุงรักษาทางและสะพาน       

สํานักการชาง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม ป 2561)   

งบประมาณ6,600,000  บาท 

10. ชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล จํานวน 15 ชุดๆ 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 

 สําหรับงานบําบัดน้ําเสีย สํานัก

การชาง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

11. รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา  4 สูบ     

4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอมไฟฟาสามารถยก

ไดสูงจากพื้นที่ไมนอยกวา 12 เมตร พรอมติดตั้งระบบปรับสมดุลชวย ค้ํายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก 

จํานวน 1 คัน สําหรับงานเรือนเพาะชําและขยายพันธุ สวนการโยธา สํานักการชาง (จัดซื้อนอกบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ) 

 งบประมาณ  3,200,000 บาท 

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อ

ดําเนินการดังกลาว จํานวน 39 โครงการ งบประมาณ 64,559,000 บาท และรายการจัดซื้อครุภัณฑ  



๑๖. 

 

จํานวน 11 รายการ งบประมาณ 49,103,150 บาท รวมงบประมาณทั้งสิน้ 113,662,150 บาท (หน่ึงรอย

สิบสามลานหกแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กอนที่เราจะพิจารณาไปทีละโครงการ อยากทราบยอดเงินจายขาดเงินสะสมของเราเหลืออยูเทาไหรจะ

ไดรายงานใหทานสมาชิกทราบ  เชิญครับ 

นายอัมพล   ทองพุ     ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล  ทองพุ       

ขอนําเรียนเกี่ยวกับยอดเงินสะสม ถาทานดูเอกสาร ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ หลังปดบัญชี ณ วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๑ ยอดเงินสะสมมีทั้งสิ้น ๑,๐๕๙,๒๕๖,๗๖๙.๘๐ บาท แตยอดที่สามารถนําไปใชได  

๘๗๐,๖๙๐,๒๐๔.๐๙บาท  แตเงินจํานวนนี้ตองนํามาหักออกจากรายจายตามระเบียบกฎหมาย หักออกในสวน

ที่เราจายขาดไปแลว ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ คือ ๓๔,๕๗๗,๖๗๑ บาท และมาจายเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม 

๒๕๖๒ อีก ๑๒๘,๒๖๐,๐๐๐ บาท คาใชจายเงินเดือนอีก ๖ เดือน อยูที่ประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงิน    

ทดรองจายเงินเดือนบํานาญ ๓ เดือน เดือนละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือจริงที่

สามารถนําไปจายไดจริง  ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๔๓๗,๗๒๓,๒๒๘.๒๗บาท 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ยอดเงินจํานวน ๔๓๗,๗๒๓,๒๒๘.๒๗บาท ที่สมาชิกจะตองชวยกันบริหาร โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา

สองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาของสภาฯ ไมครบถวน

สมบูรณ จึงขอใหนําโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๓๓ โครงการ ไปพิจารณา

ในวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยใหเสนอแยกพิจารณาและอนุมัติเปนรายโครงการ 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 

 

 

 

ตอไปใหเริ่มพิจารณา โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟสตคอนกรีต เชิญนําเสนอครับ 

ที่ประชุม 

           มีมติสมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายใน 
เขตเทศบาลทั้ง ๓๓ โครงการ ไปวันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  โดยใหเสนอแยกพิจารณาและอนุมัติเปนราย
โครงการ 



๑๗. 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม 9)   

งบประมาณ 1,950,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม 9) 

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ความกวาง ๘.๐๐ – ๑๑.๕๐ ม. ยาว ๓๖๔ .๐๐ ม. หนาเฉลี่ย    

0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,478 ตร.ม. และอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี  

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต                   
   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 

 

  
 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการที่ ๓  

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  ซอยสรรพสิทธิ์ 9  งบประมาณ 

1,410,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต   
ซอยประชาสงเคราะห  (ซอยพนม 9)  งบประมาณ  ๑,๙๕๐,000  บาท  



๑๘. 

 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  ซอยสรรพสิทธิ์ 9  ปรับปรุงผิว

จราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  หนาเฉลี่ย  0.05 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา  2,207 ตร.ม. และอื่น ๆ ตาม

แบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต    

    ซอยสรรพสิทธิ์ 9 งบประมาณ  1,410,000  บาทโปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    ซอยสรรพสิทธิ์ 9  งบประมาณ 1,410,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

  

 

 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการที่ ๔  

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2  งบประมาณ  

1,550,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2  ปรับปรุงผิว

จราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  กวาง ๔.๑๐ – ๗.๒๐ ม.  ยาว ๔๙๐ ม. หนาเฉลี่ย  0.05 ม. หรือพื้นที่รวมไม

นอยกวา  2,590  ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  

พื้นที่เขต ๔ 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรบัปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรตี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 
งบประมาณ  1,410,000  บาท 



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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    ซอยภาษีเจริญ 2 งบประมาณ  1,550,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    ซอยภาษีเจริญ 2  งบประมาณ  1,550,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

  
 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการที่ ๕   

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๕. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 งบประมาณ 

1,270,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3  ปรับปรุงผิว

จราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  กวาง ๔.๒๕ – ๕.๘๐ ม. ยาว ๔๒๘ ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่รวมไม    

นอยกวา  1,968  ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    ซอยภาษีเจริญ 3 งบประมาณ  1,270,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2  
งบประมาณ  1,550,000  บาท   



๒๐. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    ซอยภาษีเจริญ 3 งบประมาณ  1,270,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10  งบประมาณ   

2,340,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10  ปรับปรุงผิว

จราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  กวาง  ๗.๔๐ – ๗.๘๕  ม. ยาว ๖๒๐  ม. หนาเฉลี่ย  0.05 ม. หรือพื้นที่รวม

ไมนอยกวา  4,630 ตร.ม. 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 แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 2,340,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    ซอยธรรมวิถี 10 งบประมาณ 2,340,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3 

งบประมาณ  1,270,000  บาท 

 



๒๑. 

 

 

 
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต (ชวงหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิทธิ์) 

งบประมาณ  14,800,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต (ชวงหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิทธิ์)

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  หนาเฉลี่ย  0.05 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา  23,000  ตร.ม. 

และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    (ชวงหอนาฬิกา –  ถนนสรรพสิทธิ์)  งบประมาณ  14,800,000  บาท โปรดยกมือขึ้น /  

    สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต  

    (ชวงหอนาฬิกา – ถนนสรรพสิทธิ์) งบประมาณ 14,800,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /  

    ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

ทีป่ระชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรบัปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10  

งบประมาณ  2,340,000  บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต (ชวงหอนาฬิกา 
–  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. 

- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15  ม.  หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา  3,580 ตร.ม. และอื่น ๆ 

ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 
 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๙. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลชัย 4 งบประมาณ 470,000 บาท   

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา ซอยพโลชัย 4  ปรับปรุงถนน 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) 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์  14 งบประมาณ  
2,600,000  บาท   



๒๓. 

 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 
 

  

นายปญญา     ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธ์ิ  5 งบประมาณ 496,000  บาท   

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 5  ปรับปรงุถนน 

คสล. กวาง ๕.๘๐ – ๖.๕๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นทีร่วมไมนอยกวา  392  ตร.ม. พรอม

ระบบระบายน้ํา  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยพโลรังฤทธิ์  5 งบประมาณ 496,000  บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

ทีป่ระชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลชัย 4 

งบประมาณ  470,000 บาท   



๒๔. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยพโลรังฤทธิ์ ๕  งบประมาณ 496,000  บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธ์ิ  3  งบประมาณ  

473,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรบัปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 3  ปรับปรงุถนน 

คสล. กวาง ๕.๙๐ ม. ยาว  ๖๓.๖๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 370 ตร.ม. พรอมระบบ

ระบายน้ํา   และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

     ซอยพโลรังฤทธ์ิ 3 งบประมาณ 473,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

      ซอยพโลรังฤทธ์ิ 3 งบประมาณ  473,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

-  มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

ทีป่ระชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

 ซอยพโลรังฤทธิ์  5 งบประมาณ 496,000  บาท   
 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธ์ิ 3 

 งบประมาณ  473,000 บาท 



๒๕. 
 

  

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธ์ิ  1 งบประมาณ  

693,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรงุถนน  คสล.  และระบบระบายน้ํา  ซอยพโลรังฤทธิ์  1  ปรับปรุงถนน 

คสล. กวาง  ๓.๐๐ – ๔.๗๐ ม.  ยาว ๓๖๔ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา  465 ตร.ม. พรอม

ระบบระบายน้ํา  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 
 

 
นายปญญา     ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 2  งบประมาณ  

3,475,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรงุถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 2  ปรับปรุงถนน คสล. 

กวาง ๖.๐๐ – ๘.๗๐ ม. ยาว ๓๖๔ม. หนา0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,390 ตร.ม. พรอมระบบ

ระบายน้ํา   และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  

ที่ประชุม 

        มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 

งบประมาณ 693,000 บาท 



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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 
 

 
นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสมเด็จ 4 (ขางบานเลขที่ 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. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 450 ตร.

ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยสมเด็จ 4 (ขางบานเลขที่ 158)งบประมาณ  669,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /  

    สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 2  

งบประมาณ 3,475,000  บาท 



๒๗. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยสมเด็จ 4  (ขางบานเลขที่ 158) งบประมาณ  669,000 บาท โปรดยกมือขึ้น /  

    ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่  231)   

งบประมาณ  173,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่  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) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสมเด็จ 4           

(ขางบานเลขที่ 158) งบประมาณ  669,000 บาท 



๒๘. 

 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 239)   

งบประมาณ  166,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 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) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 

           มติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน             

(ขางบานเลขที่ 231)  งบประมาณ 173,000  บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน            

(ขางบานเลขที่ 239) งบประมาณ  166,000  บาท 



๒๙. 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๗. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 253)   

งบประมาณ  163,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน (ขางบานเลขที่ 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) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 – ซอยชยางกูร 18 

(ขางบานเลขที่ 56/2) งบประมาณ  552,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพลแพน 

 (ขางบานเลขที่ 253)  งบประมาณ  163,000  บาท 



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) 

- 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 แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค     หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๑๙. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 (ขางบานเลขที่ ๘๘/๒)   

งบประมาณ  610,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 14 (ขางบานเลขที่ 

๘๘/๒) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๕.๙๐ – ๖.๕๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา        

534 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

-  อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2561  

พื้นที่เขต ๑ 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร  

14 –  18 (ขางบานเลขที่ 56/2) งบประมาณ  552,000  บาท 



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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๐. โครงการปรับปรงุถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 
(ขางบานเลขที่ 13)   งบประมาณ  727,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- เพื่อจายเปนคาปรับปรงุถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 

(ขางบานเลขที่ 13) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๔.๕๐ – ๕.๙๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม  

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 แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยชยางกูร 28 –  ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13)  งบประมาณ 727,000 บาท  

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

ซอยชยางกูร 14 (ขางบานเลขที่ ๘๘/๒)  งบประมาณ  610,000 บาท 



๓๒. 

 

    โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

   ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13)  งบประมาณ  727,000 บาท  

    โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 17)   

งบประมาณ  330,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 

17) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง  ๕.๕๐ – ๗.๐๐ ม. ยาว ๔๑ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา         

233  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 แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร  

28 –  ซอยชยางกูร 30  (ขางบานเลขที่ 13)  งบประมาณ  727,000 บาท 



๓๓. 

 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 (ขางบานเลขที่ 53/1)   

งบประมาณ  680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 (ขางบานเลขที่ 

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) 

- 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 แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 30 (ขางบานเลขที่ 17) งบประมาณ  330,000  บาท 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28                

 (ขางบานเลขที่ 53/1) งบประมาณ 680,000บาท 



๓๔. 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83)   

งบประมาณ  540,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 

83) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๕.๘๐ – ๖.๐๐ ม. ยาว ๗๘ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา          

445 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 แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร  3 งบประมาณ  

3,560,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40  

(ขางบานเลขที่ 83)  งบประมาณ  540,000  บาท   



๓๕. 

 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร  3  ปรับปรุงถนน 

คสล. กวาง ๘.๒๐ – ๙.๒๐ ม. ยาว ๒๕๗.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา  2,300  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 แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยราชธานี 1 งบประมาณ  

2,780,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยราชธานี  1 ปรับปรุงถนน คสล. 

กวาง ๔.๒๐ – ๘.๘๐ ม. ยาว ๓๗๙ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,945  ตร.ม. พรอมระบบ

ระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป  (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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) 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 3  

งบประมาณ  3,560,000  บาท 



๓๖. 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 
 

 
 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 7 งบประมาณ 280,000 บาท  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร  ปรับปรุงถนน 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) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยราชธานี 1  

งบประมาณ  2,780,000  บาท 



๓๗. 
 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๗. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนนิคมสายกลาง  งบประมาณ  

319,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนนิคมสายกลาง   ปรับปรุงถนน 

คสล. กวาง ๓.๓๐ – ๔.๒๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา  185  ตร.ม. พรอม

ระบบระบายน้ํา   และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป  (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ถนนนิคมสายกลาง งบประมาณ  319,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนมุัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรบัปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา    

    ถนนนิคมสายกลาง งบประมาณ  319,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๘. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์  7  งบประมาณ  470,000  บาท            

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุริยาตร 7  

งบประมาณ 280,000 บาท   

ที่ประชุม 

        มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนนิคมสายกลาง   

งบประมาณ  319,000 บาท 



๓๘. 

 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์  7   ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๕.๕๕- 

๖.๒๕ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา  705  ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา   

และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป  (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

นายปญญา     ทองสรรค   หัวหนางานวิศวกรรมโยธา 

๒๙. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1 งบประมาณ  

1,570,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1  ปรับปรุงถนน 

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) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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) 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล.   ซอยสรรพสิทธิ์ 7  

งบประมาณ 470,000  บาท 
 



๓๙. 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

นายเฉลิมพล      มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๓๐. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพโลชัย (ขางบานเลขที่ 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  
 

 

 

๓๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 16 (ขางบานเลขที่ 5)  

งบประมาณ  334,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1   

งบประมาณ  1,570,000 บาท   

ที่ประชุม 

           มีมติเห็นชอบใหถอนโครงการปรับปรุงถนน คสล.  และระบบระบายน้ํา ถนนพโลชัย  

(ขางบานเลขที่ ๒๔๓/๑) งบประมาณ ๓๖0,000 บาท  
 



๔๐. 

 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 16 (ขางบานเลขที่ 

5) ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๔.๗๐ – ๔.๙๐ ม. ยาว ๓๘ เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา        

175   ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป  (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

๓๒. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 6 งบประมาณ  

1,778,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 6  ปรับปรุงถนน 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) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2561  

พื้นที่เขต ๔ 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยศรีแสงทอง 16 

 (ขางบานเลขที่ 5) งบประมาณ  334,000  บาท 



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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

๓๓. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8  งบประมาณ  

2,149,000  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8  ปรับปรุงถนน คสล. 

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,337 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา  และอื่น ๆ ตามแบบแปลน

เทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป  (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 6  

งบประมาณ  1,778,000 บาท 



๔๒. 

 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

๓๔. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13 

งบประมาณ  442,000  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13 

ปรับปรุงถนน คสล. กวาง  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ ม. ยาว ๗๑.๕๐ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา            

344 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 แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13 งบประมาณ  442,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมอื   

    ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  

    ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 13 งบประมาณ  442,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/  

    ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8   

งบประมาณ  2,149,000 บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอย 

สุขาสงเคราะห ๑๓  งบประมาณ  442,000  บาท 



๔๓. 

 

๓๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยขางบานเลขที่ 

326)  งบประมาณ  254,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยขาง

บานเลขที่ 326)  ปรับปรุงถนน คสล. กวาง ๒.๗๐ – ๓.๕๐ ม. ยาว ๓๒ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม

นอยกวา 90 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป  (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

๓๖. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี  ซอยบุญลี  (ขางบานเลขที่ 

170/1) งบประมาณ 362,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี            

(ขางบานเลขที่ 170/1) ปรับปรุงถนน คสล.  กวาง ๔.๐๐  ม. ยาว ๗๗ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม

นอยกวา  295 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา   และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป  (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง  

 (ซอยแยกซอยขางบานเลขที่ 326)  งบประมาณ  254,000 บาท 



๔๔. 

 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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  
 

 

 

๓๗. โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนนศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 

56/3)  งบประมาณ 164,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจ ายเปนคาปรับปรุ งถนน คสล.  และระบบระบายน้ํา  ซอยแยกถนนศรีณรงค            

(ขางบานเลขที่ 56/3)  ปรับปรุงถนน คสล. กวาง  ๒.๗๐ ม.  ยาว  ๔๑ ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม

นอยกวา 105 ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธานี 

- อายุการใชงาน ประมาณ ๑๐ - ๒๐ ป  (ขึ้นอยูกับสภาพการใชงาน) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนเทพโยธี  

 ซอยบุญลี (ขางบานเลขที่ 170/1) งบประมาณ 362,000 บาท 



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  
 

 

 

๓๘. โครงการปรับปรุ งถนน คสล . และระบบระบายน้ํ า  ซอยแยกซอยเขื่อนธานี  1              

(ขางบานเลขที่  24) งบประมาณ 388,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 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) 

- โครงการมาจากการรับฟงปญหาความตองการของประชาชน 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรบัปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกถนน

ศรีณรงค (ขางบานเลขที่ 56/3)  งบประมาณ 164,000 บาท 



๔๖. 

 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

๓๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค  บริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ 

สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,722,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค  บริเวณโดยรอบ  โรงเรียนสามัคคี

วิทยาคาร  ปรับปรุงทางเทาคอนกรีตพิมพลาย มีการเพิ่มไฟฟาแสงสวางเปนหลอด 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 

- เทศบาลนครอบุลราชธานี ตองการจะปรับปรงุพื้นที่ตรงนี้เพือ่ใหการสัญจร ของประชาชนคน

เดินเทาและนักเรียน เปนพื้นทีเ่ขต 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   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค 

บริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,722,000 บาท 

โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค 

บริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,722,000 บาท  

โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยก

ซอยเขื่อนธานี 1 (ขางบานเลขที่  24) งบประมาณ 388,000 บาท 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค บริเวณ

โดยรอบ โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร งบประมาณ 1,722,000 บาท 



๔๗. 

 

นายเฉลิมพล   มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 รายการตอไปเปนครุภัณฑ มีสํานักการคลัง กองสวัสดิการฯ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม             

สํานักการศึกษา อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader) ตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี       

ดวนที่สุด ที่ อบ 0023.1/ว 916   ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 โดยจังหวัดอุบลราชธานีแจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนาที่อนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับแจง พิจารณา
ยกเลิกการเรียกสําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนในกระบวนงานขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น และเพื่อรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงานการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ย   
ยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่น คําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และการขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส 
ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ขอที่ 17 โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2562 โดยกําหนดราคาและคุณลักษณะของอุปกรณอานบัตรฯ ใหเปนไปตามเกณฑ   
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด            
ผมใหชี้แจงทีละกอง เชิญครับ สํานักการคลัง 

นางพิมพนภัส    ภัทรกอพงศสุข    รักษาการผูอํานวยการสํานักการคลัง 

 เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ใชในงานเก็บสถิติ งานเทศพาณิชยใชในงาน     

จดทะเบียนพาณิชย เพราะตองใชบัตรประชาชน มาเสียบเขาเครื่องๆ ก็จะอานขอมูลเก็บไวในระบบ เพียงแคใช

บัตรประชาชนเพียงใบเดียว  สํานักการคลังใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader)    

๒ ตัว 

นางสุจิตรา    นามพิทักษ     ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

กราบเรียนทานประธานสภา และทานสมาชิก ดิฉันนางสุจิตรา  นามพิทักษ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ 

ใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader)  ๔ ตัว ใชในการอานบัตรรับเบี้ยยังชีพ จํานวน

ประชาชนที่ใชบริการประมาณ  ๑๐,๐๐๐ คน และการลงทะเบียนงานสังคมสงเคราะห 

นางศิริวรรณ   วิชัยโย   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 เรียนทานประธานและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกทาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใชจํานวน        

๑๕ เครื่อง เรามีศูนยบริการสาธารณสุข ทั้งหมด ๗ ศูนย และงานสุขาภิบาล งานสัตวแพทย งานสงเสริม

สุขภาพ 

นายมนตตรี   ธนะคุณ    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทาน กระผมนายมนตตรี  ธนะคุณ   ผูอํานวยการ

สํานักการศึกษา   สํานักการศึกษา  ใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค  (Smart Card Reader) จํานวน  

๒๐ เครื่อง สํานักการศึกษา  ๒ เครื่อง , โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ๓ เครื่อง , โรงเรียนเทศบาล ๒  หนองบัว  

๔  เครื่อง , โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยา ๓ เครื่อง , โรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ ๒ เครื่อง , 

โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง  ๒ เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมหาวนาราม ๒ เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กพระเจาใหญองคต้ือ ๑ เครื่อง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร  ๑  เครื่อง 



๔๗. 

 

นายนเรต     ศรีเมือง    ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สํานักการชางใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 

Reader)  ๓ เครื่อง มีงานโยธาเกี่ยวกับงานรองเรียนของประชาชนตางๆใช ๒ เครื่อง ที่งานขออนุญาตและงาน

กอสราง 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหเจาหนาที่ฝาย ไอที อธิบายเกี่ยวกับการใชงานของเครื่อง Smart Card 

นายพงศธร    โชติมานนท     นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 ในสวนของเครื่อง Smart Card เขายังไมไดบอกใหเชื่อมโยงฐานขอมูลจากตรงไหน เพราะรอคําตอบจาก

ทางกรม แตวามีนโยบายเรงดวนใหจัดหาเครื่อง Smart Card ไวรอ แตหนังสือยังไมมีสั่งการเขามา 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คิดวานาจะใหเชื่อมตอกับ กระทรวงมหาดไทย หรือฝายทะเบียนฯ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เครื่อง Smart Card มาพรอมกับซอฟตแวรที่อยูในการดรีดเดอรพออานขอมูลแลวจะโชวขอมูลอยูหนา

จอคอมพิวเตอรดวย ตัวเครื่องเปนแบบสแตนอโลน ก็คือ ตัวมันไปอยูที่ใดก็ตามเสียบแลวลงซอฟตแวรใชไดเลย

ก็จะแสดงแควาขอมูลในบัตรมีอะไรปลิ้นออกมาไดแตไมสามารถแกไขได มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติม

หรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart 

Card Reader) ของสํานักการคลัง , กองสวัสดิการสังคม , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม , 

สํานักการศึกษา , สํานักการชาง จํานวน ๔๔ เครื่อง เปนเงิน ๓๐,๘๐๐บาทโปรดยกมือขึ้น/ 

สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค 

(SmartCard Reader) ของสํานักการคลัง , กองสวัสดิการสังคม , กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม , สํานักการศึกษา , สํานักการชาง จํานวน ๔๔ เครื่อง เปนเงิน ๓๐,๘๐๐ บาทโปรด

ยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ อุปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart Card 

Reader) ของสํานักการคลัง  กองสวัสดิการสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  สํานักการศึกษา     

สํานักการชาง จํานวน ๔๔ เครื่อง เปนเงิน ๓๐,๘๐๐บาท 

 



๔๙. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขอซื้อรถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค  เชิญครับ ใหกลับไป

เตรียมขอมูลเขามาช้ีแจงใหมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับขอจัดซื้อรถ

ทั้งหมด ใหมในวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับขอจัดซื้อรถ

ทั้งหมด ใหมในวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ เชิญครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอมอบใหทานผูอํานวยการ

สํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

ดร.มนตตรี   ธนะคุณ   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหารทุกทานครับ กระผม         

ดร.มนตตรี   ธนะคุณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

 จัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จํานวน 12 หองๆ ละ 210,000 บาท 
รวมเปนเงิน  2,520,000  บาท  1 หอง ประกอบดวย        
 1. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ) 
 2. กระดานอิเล็กทรอนิกส (กระดานอัจฉริยะ interactive Board) จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
 3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSL Lumens จํานวน 1 เครื่อง 
(จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
 4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

ทีป่ระชุม 

           มีมติเห็นชอบใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับขอจัดซื้อรถทั้งหมด 

ใหมในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 



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. ชั้นวางเครื่องเสียงและอุปกณคอมพิวเตอร (มีกุญแจล็อคลิ้นชัก) จํานวน 1 ตัว (จัดซื้อนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
 สําหรับโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จํานวน 3 หอง, โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จํานวน 3 หอง, 
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จํานวน 3 หอง และโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนกานเหลือง จํานวน 3 หอง 

- วัตถุประสงคของโครงการคือเพื่อใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดประโยชนกับทั้งผูเรียนและ

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  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมคิดวากระดานอัจฉริยะตัวน้ีมันลาสมัย เพราะมันมีอุปกรณตอพวงหลายอยางทําใหไมสะดวกในการใช

งาน ทําไมเราไมใชแบบที่เปนสัมผัสที่จอเลยถึงจะสะดวก เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คือตามที่ทานประธานสภาฯแนะนํา

นั้นก็คือกระดานแบบทัชสกรีนที่มีความทันสมัย แตอุปกรณที่เราไดขออนุมัตินั้นเปนแบบกระดานแบบขนาด

ใหญแลวมีจอโปรเจคเตอรฉายซึ่งเวลาเราเขียนเขาไปในกระดานตัวน้ีมันจะไปสัมพันธกับการที่เราฉายตัวนี้เขา

ไป แตถาเปนกระดานแบบที่สัมผัสไดเลยนั้นมันจะมีขนาดเล็ก 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานอําไพวรรณครับ 

นางอําไพวรรณ     เปรมภิรักษ      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางอําไพวรรณ          

เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหมีความชัดเจนและความคุมคาขออนุญาตเสนอวาให

ทางสํานักการศึกษากลับไปตรวจดูอีกทีวาในราคาใกลเคียงกันถามันมีที่มันทันสมัยกวา ประสิทธิภาพดีกวา      

ในราคาที่ใกลเคียงกันคะ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง        ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันจะมีปญหาเรื่องการเสนอซึ่งระบุงบประมาณไวแลว ไมเชนนั้นตองถอนญัตตินี้แลวเสนอญัตติเขามา

ใหม เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ผมขออนุญาตนําญัตตินี้กลับไป

ทบทวนอีกครั้งเพื่อความละเอียดรอบคอบครับ 

 



๕๑. 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ถาเปนเชนนั้นในการประชุมในวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๖๒ ถามีการเปลี่ยนแปลงในญัตติก็ใหเสนอถอน

แลวคอยนําเขามาใหม แตถาจะเอาแบบเดิมทานตองตอบโจทยความคุมคานะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหา 

            ครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา  

            จัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 
 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑ สําหรับใชในการเรียนการสอน

(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  

สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)   

ที่ประชุม 

           มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการศึกษา จัดหาครุภัณฑ 

สําหรับใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) ไปในวันที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๒  



๕๒. 
 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ เชิญครับ 

นายประชา     กิจตรงศิริ      รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอมอบใหทานศรัณย  ศรีเมือง 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายศรัณย     ศรีเมือง      หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบรหิารทุกทานครับ กระผมนายศรัณย   ศรีเมือง หัวหนา
ฝายสาธารณูปโภค สํานักการชาง ขอนําเรียนการจัดซื้อครุภัณฑในรายการรถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 
ลอ เปนรถตักหนาขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดลอยาง 4 ลอติดบุงกี๋สําหรับตักหนารถและบุงกี๋ขุด
ดานหลังรถ ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก, ใชเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไมนอยกวา 90 แรงมาที่รอบ
เครื่องยนตไมเกิน 2,200 รอบตอนาที ระบายความรอนดวยน้ํา, ระบบถายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือ
แบบ Torque Converter, ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic, บุงกี๋ตักติดต้ังอยูหนารถ  
ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก ขนาดความจุของบุงกี๋ไมนอยกวา 0.85 ลูกบาศกเมตร ความสูงจากพื้นดินถึงสลัก
บุงกี๋ขณะยกสูงสุดไมนอยกวา 3.30 เมตร, บุงกี๋ขุดติดตั้งอยูดานหลังรถ มีขาค้ํายันทําใหรถมั่นคงขณะขุดดิน 
ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก ขนาดความกวางของบุงกี๋ขุด ไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร ความจุของบุงกี๋ ไมนอย
กวา 0.15 ลูกบาศกเมตร มีระยะขุดไกลได ไมนอยกวา 5,300 มิลลิเมตร มีระยะขุดลึกไดไมนอยกวา 4,000 
มิลลิเมตร, มีน้ําหนักใชงาน (Operating Weight) ไมนอยกวา 6,500 กิโลกรัม, หลังคากันแดดแบบ Rops 
Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต, ระบบไฟฟา 12 โวลต และอุปกรณประกอบ จํานวน 2 คันๆ           
ละ 3,300,000 บาท สําหรับงานบํารุงรักษาทางและสะพาน สํานักการชาง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑเดือนธันวาคม  ป 2561)  งบประมาณ  6,600,000  บาท 

- อํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542      
มาตรา 16 (24) (27) 
นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 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. 

 

 
 
 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เชิญครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอมอบใหทานวรวิทยเปนผู

ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายวรวิทย   หลาทอง     หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบริหารทุกทานครับ กระผมนายวรวิทย  หลาทอง 
หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล สํานักการชาง ขอนําเรียนการจัดซื้อครุภัณฑในรายการชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟา
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 น้ําเนาเสียในเขตชุมชนเมืองเปนปญหาใหญของประเทศกําลังพัฒนา อุปกรณเติม

อากาศจึงไดรับการพัฒนากันอยางแพรหลาย แตเครื่องเติมอากาศสวนใหญจะใชพลังงานไฟฟาในปริมาณที่มาก

เมื่อเทียบกับปริมาณออกซิเจนที่เติมใหกับน้ํา    

   - เครื่องกลเติมอากาศใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งใชในการบําบัดน้ําเสีย โดยตีน้ําเพิ่มออกซิเจนใหน้ํา

ดวยพลังงานแสงอาทิตย จึงเปนการประหยัดพลังงาน ไฟฟาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  - หนวยงานมีเครื่องจักรที่ทันสมัย 

  - ชวยทําใหมีแหลงน้ําที่สะอาด 

  - ประหยัดไฟฟา  

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 

4 ลอ  จํานวน ๒ คัน งบประมาณ  6,600,000  บาท  



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    มั่งค่ัง      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  คุณสมบัตินี้ตั้งไวกี่ชั่วโมงครับ 

นายวรวิทย   หลาทอง  หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 

 ๑๒ ชั่วโมงครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานตั้งคุณสมบัติอยางนี้ทําไมไดเพราะแสงแดดมีไมถึง ๑๒ ชั่วโมง ถาจะทําใหได ๑๒ ชั่วโมงก็ตองมี

เครื่องสํารองไฟและอุปกรณอื่นๆอีกอยางเชนอินเวอรเตอร ผมอยากใหทานไปเพิ่มเติมรายละเอียดอุปกรณ 

ตางๆใหครอบคลุมกวาน้ีเพื่อความสมบูรณนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี ผมขอ

มติที่ประชุม 

 - สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติม 

             อากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

 - สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติม 

             อากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา ตัวรถชนิด 6 ลอ 

เชิญครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอมอบใหทานศรัณย           

ศรีเมือง เปนผูชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายศรัณย    ศรีเมือง      หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบรหิารทุกทานครับ กระผมนายศรัณย   ศรีเมือง หัวหนา
ฝายสาธารณูปโภค สํานักการชาง ขอนําเรียนการจัดซื้อครุภัณฑในรายการรถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา   
ตัวรถชนิด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา           
130 แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอมไฟฟาสามารถยกไดสูงจากพื้นที่ไมนอยกวา 12 เมตร  

ที่ประชุม 

          มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติม

อากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล 



๕๕. 
 

พรอมติดตั้งระบบปรับสมดุลชวย ค้ํายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก จํานวน 1 คัน สําหรับงานเรือนเพาะชํา
และขยายพันธุ สวนการโยธา สํานักการชาง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) 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  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากรายละเอียดยังมีไมครบผมขอใหทานนําเขามาพจิารณาใหมในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อีกครั้ง
เพื่อความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี ผมขอมติ

ที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง  

                  รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง  

                  รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอรายการสรุปโครงการที่ไดอนุมัติไปในวันนี้ เชิญทานเลขานุการสภาครับ 
นายอัมพล   ทองพุ  เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนทานประธานสภาผมขอสรุปดังนี ้  ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

- ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 โครงการที่ ๑  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี งบประมาณ  

๑๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท   สรุป รายการ ๑.๑ – ๑.๓๓  ที่ประชุมมีมติ  ใหนําโครงการดังกลาวมาพิจารณาในวัน

พฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ โดยใหเสนอแยกพิจารณาและอนุมัติเปนรายโครงการ จํานวน ๓๓ โครงการ 

งบประมาณ  ๑๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท 
 

ที่ประชุม 

          มีมติเห็นชอบใหเลื่อนการพิจารณารายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชางรถยนตบรรทุก

กระเชาซอมไฟฟา 



    ๕๖. 

 

โครงการที่  ๒ – โครงการที่ ๓๘ 

- โครงการปรับปรุงผิดจราจรพาราแอสฟลตคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห (ซอยพนม ๙)   

ถึงโครงการที่ ๓๘ โครงการปรับปรงุถนนคสล.และระบบระบายน้ําซอยแยกซอยเขื่อนธานี (ขางบาน เลขที่ ๒๔) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมของเทศบาลได งบประมาณทั้งสิ้น  ๕๐,๙๘๗,๐๐๐ บาท             

หมายเหตุ สําหรับโครงการที่  ๓๐ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพโลชัย             

(ขางบานเลขที่ ๒๔๓/๑) นายกเทศมนตรี ผูเสนอญัตติ ขอถอนญัตติ ดังกลาว  

โครงการที่ ๓๙   

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบสาธารณูปโภค  บริเวณโดยรอบโรงเรียน สามัคคี      

วิทยาคาร ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหจายขาดเงินสะสมของเทศบาลได โดยใหเพิ่มเติมการทาสีจราจรให

เหมือนเดิมดวย 

การจัดซื้อครุภัณฑ  ๑๑  รายการ ของสํานักการคลัง  กองสวัสดิการสังคม ,  กองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอม สํานักการศึกษา และสํานักการชาง 

๑. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมของเทศบาลได  

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

๒. ซื้อรถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด ๑๐ ลอ 

๓. ซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด ๖ ลอ (มีหองสุขา ๘ หอง) 

๔. ซื้อรถสุขา เคลื่อนที่ ขนาด ๖ ลอ (มหีองสุขา ๑๐ หอง) 

๕. ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ แรงไมนอยกวา ๑๓๐ แรงมา 

๖. ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทายขนาด ๖ ลอ แรงมาไมนอยกวา ๒๔๐ แรงมา 

ที่ประชุม มีมติใหนําไปเพิ่มเตมิรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และใหนําเขามาพิจารณาใหมในวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ (ดูรายละเอียดในญัตติประกอบ) 

สํานักการศึกษา  

๗. จัดหาครุภัณฑสําหรับหองเรียนอัจฉริยะ 

๘.  จัดหาครุภัณฑ สําหรับใชในการเรียนการสอน (กระดานอัจฉริยะ) 

ที่ประชุม  มีมติใหนําไปแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา แลวนํามาพิจารณาใหมใน

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  มีมติใหนําไปปรังปรงุแกไขรายละเอียดเพิ่มเติมแลวนํามาพิจารณาใหม ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔  

มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๑๑. รถยนตบรรทุกกระเซาซอมไฟฟา 

มติที่ประชุม มีมติ ใหนําไปปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมแลวนํามาพิจารณาใหม ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  

๒๕๖๒ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานรองประชาครับ 

นายประชา   กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กอนที่จะปดประชุม กระผมใน

นามคณะผูบริหารและคณะทํางานตองกราบขอบพระคุณทานประธานสภาและทานสมาชิกที่เปนการประชุม

เชิงนิเทศที่ใหความรูกับพวกเราเยอะแยะมากมายซึ่งเราตองไปศึกษาเพิ่มเติม ขอกราบขอบพระคุณครับ   

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับการที่ผมและทานสมาชิกแนะนํานั้นก็เพื่ออยากใหทานทําไดอยางถูกตองตามระเบียบ

กฎหมายและพี่นองประชาชนจะไดประโยชนสูงสุดนะครับ ผมขอนําเรียนฝายบริหารอีกเรื่องหนึ่งคือในอนาคต

ผมอยากใหทานทําเสาไฟตกแตงเมืองเปนรูปแบบตนเทียนหรือดอกบัวอะไรตางๆเหลานี้เพื่อใหเปนอัตลักษณ

ของเมืองของเรา เวลามีงานเทศกาลอะไรตางๆเราก็จะไดไมตองไปตกแตงไฟใหมเราก็เปดตรงนี้ไดเลยนะครับ 

และผมขอฝากอีกเรื่องคือจอ LED ประชาสัมพันธและปายไฟตัวอักษรวิ่งติดตั้งตามขอบรั้วเทศบาล             

๒. ศูนยควบคุมกลอง CCTV ไปปรับปรุงทําจอทําอะไรควบคุมใหมันไดประโยชนมากกวาการแคเปนกลอง 

CCTV ธรรมดา ใหฝายปองกันฯมีโดรนไวใชงานจํานวน ๒ ตัว เพื่อใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาธารณภัยนะ
ครับ ผมขอนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี กราบขอบพระคุณครับ ขอพักการประชุม 
 

*พักการประชุมเวลา 13.15 น. * 
 

นัดประชุมวันที่ ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

(โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมทั้งแกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ ๑๓) 

มาตรา ๒๔ วรรคสี่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นขอ ๓๐) 

 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๒  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เมื่อที่ประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว เราประชุมตอจากคราวที่แลวนะครับ เรื่องระบบไฟฟา เชิญ

ทานนายกฯ ครับ 



๕๘. 

 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหสํานักการชางเปนผูชี้แจงคะ 

นายทองพูน   เอิบสุข   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

 เรียนทานประธานสภาฯและทานสมาชิกทุกทาน ผมนายทองพูน   เอิบสุข   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จํานวน 33 โครงการ 

งบประมาณ 11,๔๙๐,๐00  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.1 ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง)        งบประมาณ  ๓๕๔,๓๐๐ บาท 
  1.2 ซอยสรุิยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู 2)    งบประมาณ  ๔๖๕,๐๐๐ บาท 
  1.3 ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนวัดศรีแสงทอง)   งบประมาณ  ๒๘๗,๙๐๐ บาท 
  1.4 ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบญ็จะมะ 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 ซอยสรุิยาตร 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 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบรูพา 1) งบประมาณ  ๔๔๒,๙๐๐ บาท 
  1.21 ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3)  
                    (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบรูพา 1) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท 
  1.22 ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก - ซอยสรรพสิทธ์ิ 11)  
                    (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) งบประมาณ ๗๓๐,๘๐๐ บาท 
  1.23 ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรตสิวนสุขภาพ 2) งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท 
  1.24 ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอสัสมัชัญอุบล) งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท 
  1.25 ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอสัสมัชัญอุบล) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท 
  1.26 ซอยชยางกูร 11 (ชุมชนโรงเรียนอสัสมัชัญอุบล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท 
  1.27 ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอสัสมัชัญอุบล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท 
  1.28 ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจงัหวัดอบุล) งบประมาณ ๖๖๔,๔๐๐ บาท 



๕๙. 

 
  1.29 ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท 
  1.30 ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน) งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท 
  1.31 ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย) งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท 
  1.32 ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท 
  1.33 ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จํานวน 
33  โครงการ  ติดตั้งดวงโคมไฟฟาขนาด  100 – 120 วัตต เดิมเปนหลอดฟลูออเรสเซนต ๓๖ วัตต        

เสา ๙ เมตร เปนโคมไฟฟา LED  แยกเปน ๓ มูนดูน รับประกันผลงาน ๒ ป โคมรับประกัน ๕ ป ประกัน     
ดรอป ๓๐ เปอรเซ็นต  และอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

- 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     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดมีขอซักถามเชญิครับ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจรารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

       1) ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง) - ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน 16 ชุด   
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  354,300 บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง) งบประมาณ 354,300บาท
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

      เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 13(ชุมชนวังทอง) งบประมาณ 354,300บาท   
     โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

       2) ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๑ ชุด   
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๔๖๕,๐00 บาท 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ซอยอุบล – ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง) งบประมาณ 354,300บาท  
 



๖๐. 

 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

      เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู2) งบประมาณ๔๖๕,๐00บาท 
      โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

      เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู 2) 
      งบประมาณ๔๖๕,๐๐๐บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายทองพูน   เอิบสุข   นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

 เรียนทานประธาน ขอแกไขเปลี่ยนแปลง ขอ ๑.๓ ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔ (ชุมชนวัดศรีแสงทอง)  เปน  

(ชุมชนโรเงรียนเบญจะมะ ๒)  

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝายบริหารขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง / 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  
 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตโิครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2 

(ชุมชนศาลากลางบานดู 2) งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐บาท 
     

ที่ประชุม 

         มีมติเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลง ขอ ๑.๓ ซอยสรรพสิทธิ์ ๑๔  (ชุมชนวัดศรีแสงทอง)  

 เปน (ชุมชนโรงเรียนเบญจะมะ ๒) 



๖๑. 

 

       ๓. ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต  
จํานวน 1๓ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๒๘๗,๙๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 2) งบประมาณ 
๒๘๗,๙๐๐บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

    เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 2) งบประมาณ  
    ๒๘๗,๙๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๔. ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) ติดต้ังดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต  
จํานวน ๑๑ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๒๔๓,๖๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) งบประมาณ   
               ๒๔๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) งบประมาณ   
               ๒๔๓,๖๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะฯ 2) งบประมาณ ๒๘๗,๙๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐ บาท 



๖๒. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๕. ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2)  ติดต้ังดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๗  ชุด      
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๖. ซอยสรรพสิทธิ์ ๔ (ชุมชนวัดแจง 2)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๗  ชุด     
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ ๔ (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ ๔ (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  

 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท   



๖๓. 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๗. ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๙ ชุด     
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๖๔๒,๒๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2) งบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2) งบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๘. ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต       
จํานวน ๑๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๒๖๕,๗๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ   
               ๒๖๕,๗๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ   
               ๒๖๕,๗๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยสรรพสิทธิ์ ๔ (ชุมชนวัดแจง 2) งบประมาณ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท   

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2)  งบประมาณ ๖๔๒,๒๐๐ บาท   



๖๔. 

 

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๙. ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต       
จํานวน ๒๗ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๕๙๗,๙๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ  
๕๙๗,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

    ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ   
    ๕๙๗,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๐. ซอยสุริยาตร 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ)  ติดต้ังดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๑๘ ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๔๙๓,๘๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ) งบประมาณ 
๔๙๓,๘๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

 
 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)  งบประมาณ  ๒๖๕,๗๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) งบประมาณ ๕๙๗,๙๐๐ บาท 



๖๕. 
 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ) งบประมาณ 
๔๙๓,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๑. ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต 
จํานวน ๑๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๒๖๕,๗๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)   
               งบประมาณ  ๒๖๕,๗๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)  
               งบประมาณ  ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๒. ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต 
จํานวน ๑๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๒๔๓,๖๐๐ บาท 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยสุริยาตร 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ) งบประมาณ ๔๙๓,๘๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐บาท 



๖๖. 

 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)  
               งบประมาณ  ๒๔๓,๖๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)    
               งบประมาณ  ๒๔๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๓. ซอยโพธ์ิทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๒ ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๔๘๗,๒๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ      
               ๔๘๗,๒๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)   
               งบประมาณ  ๔๘๗,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 

 

ที่ประชุม 

             มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)  งบประมาณ ๒๔๓,๖๐๐บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ  ๔๘๗,๒๐๐ บาท 



๖๗. 

 

       ๑๔. ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5) (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 
100 - 120 วัตต จํานวน ๑๕ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๔๕๙,๘๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5)  
               (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)  งบประมาณ  ๔๕๙,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5)  
               (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ  ๔๕๙,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๕. ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน  ๕ ชุด          
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๑๑๐,๗๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท  
               โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2)  งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท  
               โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ซอยโพธิ์ทอง 1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5) (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) งบประมาณ ๔๕๙,๘๐๐บาท 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2)  งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐ บาท    
 



๖๘. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๖. ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๘ชุด             
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๑๙๕,๓๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2)  งบประมาณ  ๑๙๕,๓๐๐ บาท  
               โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2)  งบประมาณ  ๑๙๕,๓๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๗. ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๓ ชุด            
(ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๖๖,๔๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ  ๖๖,๔๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ  ๖๖,๔๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2)  งบประมาณ  ๑๙๕,๓๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2)  งบประมาณ  ๖๖,๔๐๐ บาท 



๖๙. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๘. ซอยพนม ๕ (ชุมชนพนม 2)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๑๖ ชุด  (ตาม
แบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ  ๔๒๒,๙๐๐ บาท 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 5 (ชุมชนพนม 2)  งบประมาณ  ๔๒๒,๙๐๐ บาท     
               โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 5 (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ  ๔๒๒,๙๐๐ บาท   
               โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 
 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

       ๑๙. ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง)  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 
120 วัตต จํานวน ๑๖ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัย 
               สารพัดชาง) งบประมาณ  ๓๕๔,๓๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม (แมน้ํามูล-ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง) 
               งบประมาณ ๓๕๔,๓๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยพนม ๕ (ชุมชนพนม 2) งบประมาณ  ๓๕๔,๓๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ถนนพนม  (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย)  (ชุมชนวิทยาลัยสารพัดชาง)  งบประมาณ  ๓๕๔,๓๐๐ บาท 



๗๐. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๐. ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต 
จํานวน ๒๐ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)   
               งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)   
               งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๑. ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3) (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)  ติดตั้งดวง
โคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๖ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล)  งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3)  
               (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)  งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / 

               สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3)  
               (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)  งบประมาณ๔๔๒,๙๐๐ บาท  
 



๗๑. 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๒. ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)  
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๓๓ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ 
๗๓๐,๘๐๐ บาท 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11)  
               (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) งบประมาณ ๗๓๐,๘๐๐ บาท  
               โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11)  
               (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)  งบประมาณ ๗๓๐,๘๐๐ บาท  
               โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๓. ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2)ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต 
จํานวน ๒๑ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2)    
               งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล–ซอยเขื่อนธานี 3) (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) งบประมาณ๑๓๒,๘๐๐บาท 
 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ถนนนิคมสายกลาง  (ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11)  (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)  
งบประมาณ ๗๓๐,๘๐๐ บาท 



๗๒. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2)  
               งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๔. ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต     
จํานวน  ๒๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ  ๔๘๗,๒๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)  
               งบประมาณ  ๔๘๗,๒๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5  (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)          
               งบประมาณ  ๔๘๗,๒๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๕. ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต    
จํานวน  ๖ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

ซอยแจงสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2) งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) งบประมาณ ๔๘๗,๒๐๐ บาท 



๗๓. 
 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)   
               งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)    
               งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๖. ซอยชยางกูร ๑๑ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต    
จํานวน  ๑๐ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๑ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)  
               งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๑ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)  
               งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  

 

 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)  งบประมาณ ๑๓๒,๘๐๐บาท 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยชยางกูร ๑๑ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)  งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท 



๗๔. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๗. ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต    
จํานวน  ๑๐ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร ๑๓ (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)   
               งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)    
               งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๘. ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต    
จํานวน  ๓๐ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๖๖๔,๔๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)  
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล) 
               งบประมาณ ๖๖๔,๔๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) งบประมาณ ๒๒๑,๔๐๐บาท 
 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล) งบประมาณ ๖๖๔,๔๐๐บาท  
 



๗๕. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๒๙. ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน) ติดต้ังดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๑๒ ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน)  
               งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน)  
               งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๓๐. ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน)  ติดต้ังดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๕ ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน)  
               งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน)   
               งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดทาวังหิน) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท 



๗๖. 

 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนคร 

 ๓๑. ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๒๐ ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)  
               งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)  
               งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๓๒. ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต    
จํานวน ๑๒ ชุด (ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร) โดย  
               งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดทาวังหิน) งบประมาณ ๕๕๓,๖๐๐ บาท 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย) งบประมาณ ๔๔๒,๙๐๐ บาท 



๗๗. 

 

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร)  
               งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  

 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนการพิจารณาอนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานติดต้ังดวงโคมไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ๓๓. ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา Led 100 - 120 วัตต จํานวน ๑๒ ชุด 
(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท 
 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง)  
               งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง 

               ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง)  
               งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนสํานักการศึกษา เชิญครับ จัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ เชิญครับ 

 
 
 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร)  งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลําราง)   งบประมาณ ๒๖๕,๗๐๐ บาท 



๗๘. 
 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ    นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน  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 ชุดๆ ละ 188,700 บาท 
รวมเปนเงิน 754,800 บาท เนื่องจากรายละเอียดไมครบถวนคะ 
นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทานนายกฯ ขอถอนรายการจัดหาครุภัณฑของสํานักการศึกษา  /  ผมขอมติที่ประชุม 

 

- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหถอนรายการจัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ  

    ของสํานักการศึกษาทั้ง ๒ รายการ โปรดยกมือขึ้น/สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหถอนรายการจัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ  

    ของสํานักการศึกษาทั้ง ๒ รายการ โปรดยกมือขึ้น/ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  
 

 

 
 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     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 
ลิตร จํานวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ)  งบประมาณ  4,800,000  บาท 

 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

มีมติเห็นชอบใหถอนรายการจัดหาครุภัณฑ สําหรับหองเรียนอัจฉริยะ ของสํานักการศึกษา 

ทั้ง ๒ รายการ  



๗๙. 
 
ตารางเปรียบเทียบราคารถบรรทุกนํ้าแบบอเนกประสงค ขนาด 10 ลอ 240 แรงมา ปริมาตรความจุตัว 
ถังนํ้า ไมนอยกวา 12,000 ลิตร 

 

ยี่หอ/บริษัท  ราคาหัวรถและแชสซี
(บาท)  

ราคาตัวถัง/
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.สรณสิริ พลัส จํากัด  -  -  4,950,000  

6. บ.อีคอน เอน็จิเนียร พลัส จํากัด  -  -  4,900,000 

7. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท 
จํากัด  

-  -  4,800,000 

เฉลี่ย เฉลี่ย 44  ยี่หอ ยี่หอ  22,,220088,,550000   เฉลี่ย เฉลี่ย 33  บริษัท บริษัท  44,,883883,,333.33 333.33  

 
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    มั่งค่ัง    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมใหซื้อรถบรรทกุน้ํา 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. 

 
 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรถสุขาเชิญครับ 
นายอรุณชัย   ครองยุติ   หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย  

๒. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา ภายในมี
หองสุขา จํานวนไมนอยกวา 8 หอง จํานวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  งบประมาณ 8,500,000 บาท 

 
 
ตารางเปรียบเทียบราคารถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา หองสุขา  

8 หอง จํานวน  1 คัน 

ยี่หอ/รุน  ราคาตัวและแชสซ ี
(บาท)  

ราคาตัวรถ/อุปกรณควบ
(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.สรณสิริ พลัส จํากัด  
  

9,500,000 

4. บ.อีคอน เอน็จิเนียร 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  

 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกน้ํา แบบอเนกประสงค ตัวรถชนิด 10 ลอ  

จํานวน ๑ คัน  งบประมาณ  4,800,000 บาท  



๘๑. 
 
เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ 

- เพื่อใหการบริการประชาชน/หนวยงาน อยางเพียงพอและทั่วถึง ปจจุบันมีเพียง  2 คัน               
(1 คันเกา 19 ป) 

-   เพื่อใหมีรถสุขาเคลื่อนที่ใชในกิจกรรมสําคัญและงานพิธีตางๆทั้งในและนอกสถานที่   
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    มั่งค่ัง    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  

 

 

 

 

 

 
นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปรถสุขาเคลื่อนที่ ๑๐ หอง 
นายอรุณชัย   ครองยุติ   หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย  

๓. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา ภายในมี
หองสุขา จํานวนไมนอยกวา 10 หอง จํานวน 1 คัน สําหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ  หองสุขา 8 หอง 

จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 8,500,000 บาท 



๘๒. 
 

ตารางเปรียบเทียบราคาสุขาเคลือ่นที่ ขนาด 6 ลอ เครื่องยนตไมนอยกวา 240 แรงมา หองสุขา 10 หอง  
จํานวน  1 คัน 

ยี่หอ/รุน  ราคาตัวและแชสซ ี
(บาท)  

ราคาตัวรถ/
อุปกรณควบ

(บาท)  

ราคารวม/คนั
(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.สรณสิริ พลัส จํากัด  
  

12,000,000  

4. บ.อีคอน เอน็จิเนียร พลัส จํากัด  
 

-  11,000,000 

5. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท จํากัด  
 

-  10,000,000  

เฉลี่ย 2 ยี่หอ  3,077,500  เฉลี่ย 3 บริษัท  11,000,000  

 

เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ 

- เพื่อใหการบริการประชาชน/หนวยงาน อยางเพียงพอและทั่วถึง ปจจุบันมีเพียง  2 คัน               

(1 คันเกา 19 ป) 

-   เพื่อใหมีรถสุขาเคลื่อนที่ใชในกิจกรรมสําคัญและงานพิธีตางๆทั้งในและนอกสถานที่   

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    มั่งค่ัง    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม / ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

- สมาชิกทานใดอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ จํานวนไมนอยกวา  

    10หอง จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 10,000,000บาท โปรดยกมือขึ้น/ สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ จํานวนไมนอยกวา  

    10 หองจํานวน ๑ คัน งบประมาณ 10,000,000 บาท โปรดยกมือขึ้น/ ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  



๘๓. 
 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ลอ 
นายอรุณชัย   ครองยุติ   หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย  

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

มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตูไมนอย

กวา 6 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัดมูลฝอยดวยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 คันๆ       

ละ 2,300,000 บาท สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  

งบประมาณ 4,600,000 บาท 
 

ตารางเปรียบเทียบราคารถบรรทุกขยะแบบอัดทาย ขนาด 6ลอ 130 แรงมา ปริมาตรความจ ุ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.สรณสิริ พลัส จํากัด  -  -  2,340,000  

5. บ.อีคอน เอน็จิเนียร พลัส จํากัด  -  -  2,320,000  

6. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท 
จํากัด  

-  -  2,300,000  

เฉลี่ย 3 ยี่หอ  965,333.33  เฉลี่ย 3 บริษัท  2,320,000  

ที่ประชุม 

          มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ลอ จํานวนไมนอยกวา 10 หอง 

จํานวน ๑ คัน  งบประมาณ 10,000,000 บาท 
  



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    มั่งค่ัง    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  
 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ตอไปรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด ๖ ลอ 
นายอรุณชัย   ครองยุติ   หัวหนางานจัดเก็บขยะมูลฝอย  

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

มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา 240 แรงมา ตอนทายเกงติดตั้งตูบรรทุกมูลฝอย  มีขนาดความจุของตูไมนอย

กวา 14 ลูกบาศกเมตร ดานทายตูบรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัด มูลฝอย ดวยระบบไฮโดรลิค จํานวน 2 คันๆ    

ละ 3,800,000 บาท สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)   

งบประมาณ 7,600,000 บาท 

 

 

 

ที่ประชุม 

         มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ ขนาด 

ไมนอยกวา ๔ สูบ 4 จังหวะ จํานวน  ๒ คัน  งบประมาณ 4,600,000 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.สรณสิริ พลัส จํากัด  -  -  3,900,000  

5. บ.อีคอน เอน็จิเนียร พลัส จํากัด  -  -  3,850,000  

6. บ.เมกาเอ็ม บอดี้ทรัค แอน อีควิปเมนท จํากัด  -  -  3,800,000  

เฉลี่ย 3 ยี่หอ   1,696,333.33  เฉลี่ย 3 บริษัท  3,850,000  

 
 
เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดซื้อ 

- เพื่อลดเที่ยวการขนสงจากจุดรับไปยังจุดทิ้ง ประหยัดเชื้อเพลิงและเวลา 

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอยางเปนระบบ 

-   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    มั่งค่ัง    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  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ ขนาด 

     ไมนอยกวา 6 สูบ 4 จังหวะ จํานวน  ๒ คัน งบประมาณ ๗,600,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น /  

     ไมมีสมาชิกยกมือ  

- มีสมาชิกงดออกเสียง / ไมมี  



๘๖. 

 
 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล เชิญครับ 

นายวรวิทย    หลาทอง      หัวหนาฝายชางสุขาภิบาล 

 ขอช้ีแจงเกี่ยวกับชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลลที่ไมสามารถเสนอขออนุมัติไดนั้นก็คือ

เพราะมีปญหาเรื่องอุปกรณไมสมบูรณ จึงจําเปนตองขออนุญาตนําไปแกไขปรับปรุงแบบเพื่อความสมบูรณครับ 

นายเฉลิมพล     มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ เนื่องจากวาเรื่องของชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผงโซลา

เซลลนั้นยังมีขอมูลที่ยังไมครบถวนสมบูรณ จึงตองขออนุญาตถอนญัตตินี้ออกกอนคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศ 
                     ใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศ 
                     ใชไฟฟาจากแผงโซลาเซลล   โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 
 

 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา  เชิญครับ 

 

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัตใิหใชจายเงินสะสมซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดทาย ขนาด 6 ลอ ขนาดไมนอยกวา 

6 สูบ 4 จังหวะ จํานวน  ๒ คัน งบประมาณ ๗,600,000 บาท 

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหถอนรายการจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง ชุดกังหันเติมอากาศใชไฟฟาจากแผง
โซลาเซลล   



๘๗. 

 

นายศรัณย     ศรีเมือง     หัวหนาฝายสาธารณูปโภค 

 กราบเรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกและผูบริหารทุกทานครับ กระผมนายศรันย   ศรีเมือง  

หัวหนาฝายสาธารณูปโภค สํานักการชาง ขอนําเรียนการจัดซื้อครุภัณฑในรายการรถยนตบรรทุกกระเชา    

ซอมไฟฟา ตัวรถชนิด ๖ ลอ เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงมาสูงสุดไม      

นอยกวา ๑๓๐ แรงมา ตอนทายหลังเกงติดตั้งชุดกระเชาซอมไฟฟาสามารถยกไดสูงจากพื้นที่ไมนอยกวา      

๑๒ เมตร พรอมติดต้ังระบบปรับสมดุลชวย คํ้ายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก จํานวน ๑ คัน สําหรับงานเรือน

เพาะชําและขยายพันธุ สวนการโยธา สํานักการชาง (จัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) งบประมาณ  

๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

-   สมาชิกทานใดอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซือ้ครุภัณฑ สํานักการชาง รถยนตบรรทุกกระเชา   
ซอมไฟฟา งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  

- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถยนตบรรทุก 
      กระเชาซอมไฟฟา งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและปรับลด

ปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ เสนอโดย นายกเทศมนตรีนคร

อุบลราชธานี เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

เรื่อง “ญัตต”ิขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและปรบัลดปรมิาณงานโครงการกอสราง งบประมาณ
รายจายประจําป  พ.ศ.  2562 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคจะขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณและปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 คือ โครงการ
ปรับปรุงพื้นทางเดินลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวนงบประมาณตามเทศบัญญัติ 720,000.-บาท  

 

ที่ประชุม 

           มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ สํานักการชาง รถยนตบรรทุกกระเชาซอมไฟฟา 
งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท   
 



๘๘. 
 

เนื่องจากไมสามารถหาผูรับจางไดเพราะราคากลางงานกอสราง จํานวนเงิน 940,000.-บาท สูงกวา
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

 ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไดประกาศใช  วันที่ 10 ตุลาคม 2561 
เพื่อใชเปนงบประมาณในการบริหารงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน สํานักการชาง ไดรับ
อนุมัติ งบประมาณในหมวดคาที่ดินและสิ่ งกอสรางจํานวน  24 โครงการ เปนเงินทั้ งสิ้นจํ านวน 
37,084,800.-บาท (สามสิบเจ็ดลานแปดหมื่นสีพ่ันแปดรอยบาทถวน)  แตมีโครงการกอสรางที่ไมสามารถหา
ผูรับจางได  จํานวน  1 โครงการ  เนื่องจากราคากลางสูงกวางบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562   คือ 

 - โครงการปรับปรุงพื้นทางเดิน - ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน 720,000.-บาท 
       ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (ครั้งที่ 1 )  ซึ่งไมมี

ผูสนใจยื่นเสนอราคาแตอยางใด และ ครั้งที่  2  โดยวิธีคัดเลือก แตไมสามารถหาผูรับจางได ตามบันทึกสํานัก

การคลังที่ อบ 52005/0890 ลงวันที่  20  กุมภาพันธ 2562 เรื่อง รายงานผลการพิจารณาประกวดราคา

จางกอสราง นั้น ฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง ไดดําเนินการหาผูรับจางครั้งที่ 2 แลว โดยวิธีการ

คัดเลือก ผลปรากฏวาไมมีผูสนใจเขายื่นขอเสนอราคาตามวันและเวลาที่กําหนดแตอยางใดและคณะกรรมการ

ซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกจึงไดมีมติใหยกเลิกโครงการ ตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่  11  

กุมภาพันธ  2562  

เหตุผล 

       เพื่อใหงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนสามารถแกไขปญหา

ความเดือดรอนและเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุใหกับประชาชนที่มาใชบริการลูวิ่งภายในสวนสาธารณะ  

ทุงศรีเมืองในการออกกําลังกาย  คณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี มีมติอนุมัติใหเทศบาล              

นครอุบลราชธานีดําเนินการปรับลดปริมาณงานกอสรางใหเทากับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติฯ 

พ.ศ. 2562 ตามมติที่ประชุมคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี วันที่  5 มีนาคม 2562  เวลา       

11.00 น.  ณ  หองประชุมผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี    

 ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณและปรับลด

ปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2562    คือ  โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินลูวิ่ง 

รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวนเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ  720,000.-บาท  โดยรายละเอียดการ

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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) 
พ.ศ. 2543  หมวด  4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น พรอมนี้ไดแนบบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและปรับลดปริมาณงาน
กอสรางมาดวยแลว   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหสํานักการชางเปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายเฉลิมพล    มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายณรงคฤทธิ์    ทองแสง  สถาปนิกปฏิบัติการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ ทานสมาชิกและผูบริหารทุกทานครับ กระผมนายณรงคฤทธิ์    

ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ สํานักการชาง ขอนําเรียนชี้แจงขอมูลดังนี้นะครับ โครงการปรับปรุงพื้นทางเดิน    

ลูวิ่ง รอบสวนสาธารณะทุงศรีเมือง เดิมพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,150 ตร.ม. งบประมาณเดิมที่เคยขอไป ๙๔๐,๐๐๐ 

บาท โดนตัดลดลงเหลือ ๗๒๐,๐๐๐ บาท เลยจําเปนตองลดพื้นที่ลงตามจํานวนเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท พื้นที่ใหมก็

คือพื้นที่รวมไมนอยกวา  1,740  ตร.ม. ตามอัตราสวนของราคางบประมาณ สวนเนื้องานโดยรวมยังเหมือนเดิม

ครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทําไมทานไมยกเสนอใหม ทําไมไมขอปริมาณเทาเดิม งบประมาณเทาเดิม ปรับลดก็ไดเนื้องานนอยลง

สุดทายลูวิ่งนี้แทนที่จะได ๑๐๐ เปอรเซ็นต กลับไดแค ๗๐ เปอรเซ็นต ทําไมไมขอเปนญัตติใหมเขามา เชิญทาน

นายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังทานสมาชิกดิฉันขอมอบใหทานปลัดเทศบาลฯเปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานปลัดฯครับ 



๙๐. 

 

นายอัมพล   ทองพุ  ปลัดเทศบาล 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล  ทองพุ ในฐานะ

เจาหนาที่งบประมาณ ขอนําเรียนวาจากเดิมงบประมาณที่เคยขอไป ๙๔๐,๐๐๐ บาท โดนตัดลดลงเหลือ 

๗๒๐,๐๐๐ บาท จึงไดปรับลดระยะทางลงตามวงเงินลงตามหลักการประมาณการของสํานักการชางครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ความหมายผมคือทําไมไมขอเต็มพื้นที่มาเลยตามจุดประสงคเดิมเพื่อความสมบูรณของลูวิ่ง ทําไมทานไม

ขอยกเลิกโครงการนี้แลวขอกลับเขามาใหมเต็มโครงการ ทานก็จะไดทําไดเต็มประสิทธิภาพเลย เชิญทาน

สมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ อยากทราบวาพื้นที่รวมไมนอยกวา 2,150 ตร.ม. นี้ทั่วพื้นที่หรือไม 

ถาทั่วถึงอยูแลวนั้นก็ควรที่จะทําอยางที่ทานประธานสภาฯไดแนะนําไปเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขออธิบายนะครับวาถาสภาพิจารณาผานไปแลววางบประมาณเทานี้ แลวทําไมได เราทํากระบวนการ

ของเราใหสิ้นสุดแลวก็ยกเลิกโครงการ แตถามาบอกวาขอปรับแกเงินเทานี้แลวอนุมัติไปพื้นที่เทานี้ขอลดพื้นที่

ลงจะถูกมองวาเอื้อประโยชน จึงอยากจะใหทานพิจารณาเกี่ยวกับโครงการนี้ใหมเพื่อความละเอียดรอบคอบ 

เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา     วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาเพื่อผานไปยังทานสมาชิก ทางคณะผูบริหารพิจารณาแลววาขอถอนญัตตินี้ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -    สมาชิกทานใดอนุมัติใหถอน ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณและ 
                    ปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  

      โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 -    สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหถอน ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
                  และปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  
       โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -    สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหถอน ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณและ 
ปรับลดปริมาณงานโครงการกอสราง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  



๙๑. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ       นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง“ญัตติ”ขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดินและสิง่กอสราง 

ประจําป พ.ศ. 2562 เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

         ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติโอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและ

งบประมาณหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป พ.ศ. 2562 เนื่องจากขณะนี้มีงบประมาณในรายจายประจํา

บางรายการคงเหลือนอยไมเพียงพอแกการบริหารงานและไมเพียงพอแกการเบิกจายซึ่ง สํานักการชางมี 

ภารกิจและความจําเปนตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุเพื่อไปปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย  และมี

โครงการกอสรางที่ไมสามารถหาผูรับจางไดจํานวน รวม 1 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงพื้นสนาม

บาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน 832,000.-บาท เนื่องจากราคากลางงานกอสราง 

จํานวนเงิน 1,030,000.-บาท สูงกวางบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

พ.ศ. 2562  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 

                             สํานักการชาง   เทศบาลนครอุบลราชธานี  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ
หมวดรายจายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป พ.ศ. 2562  เนื่องจากขณะนี้มี
งบประมาณในรายจายประจําบางรายการคงเหลือนอยไมเพียงพอแกการบริหารงานและไมเพียงพอแกการ
เบิกจายซึ่งสํานักการชางมีภารกิจและความจําเปนตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุเพื่อไปปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย  และมีโครงการกอสรางที่ไมสามารถหาผูรับจางไดจํานวน รวม 1 โครงการ  คือ  โครงการ
ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง จํานวน   832,000.-บาท เนื่องจากราคา
กลางงานกอสราง จํานวนเงิน 1,030,000.-บาท สูงกวางบประมาณที่ไดรับอนุมัติตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2562  และฝายพัสดุและทรัพยสิน  สํานักการคลัง  ไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (ครั้งที่ 1 ) ซึ่งไมมีผูสนใจยื่นเสนอราคาแตอยางใด และ ครั้งที่ 2  โดยวิธี
คัดเลือกแตไมสามารถหาผูรับจางได  ตามบันทึกสํานักการคลังที่ อบ 52005/0891   ลงวันที่  20  
กุมภาพันธ  2562 เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจางกอสราง  นั้น   ฝายพัสดุและทรัพยสิน  
สํานักการคลัง ไดดําเนินการหาผูรับจางครั้งที่  2  แลวโดยวิธีการคัดเลือก  ผลปรากฏวาไมมีผูสนใจเขายื่น
ขอเสนอราคาตามวันและเวลาที่กําหนดแตอยางใด และคณะกรรมการซื้อหรอืจางโดยวิธีคัดเลือกจึงไดมีมติให
ยกเลิกโครงการตามประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี ลงวันที่  11  กุมภาพันธ 2562  คณะผูบริหาร
เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงมีมติอนุมัติใหเทศบาลนครอุบลราชธานี ดําเนินการโอนลดงบประมาณโครงการ
กอสรางที่ไมสามารถดําเนินการกอสรางไดในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มาเพิ่มในโครงการดังกลาวเพื่อใหมี
งบประมาณเพียงพอแกการดําเนินงานและถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางเพื่อให
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตามระเบียบฯ ตามมติที่ประชุมคณะผูบริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี  
วันที่  5  มีนาคม 2562 เวลา  11.00 น.  ณ  หองประชุมผูบรหิารเทศบาลนครอุบลราชธานี (ตามเอกสาร 



๙๒. 
 

สรุปรายงานการประชุมที่แนบมาพรอมนี้) เพื่อใหงบประมาณโครงการฯ ดังกลาวเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนและแกไขปญหาความเดือดรอนและเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุใหกับประชาชนที่มาใชบริการ
สนามบาสเกตบอลภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมืองในการออกกําลังกาย  และโอนเพิ่มงบประมาณในรายจาย
ประจําที่มีงบประมาณคงเหลือไมเพียงพอในการเบิกจายตลอดสิ้นปงบประมาณ  (30 กันยายน 2562 ) 

 ดังนั้น สํานักการชาง จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําและหมวด คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ประจําป พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดดังนี้ 

 

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  312 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
 
 - โครงการกอสรางถนน คสล. และระบบระบายนํ้าซอยชยางกูร 2 และซอยชยางกูร 2.1

จํานวน  4,797,000.-บาท ปจจุบันงบประมาณคงเหลือ  4,797,000.-บาท ขอโอนลดทั้งจํานวน 
4,797,000.-บาท   เพราะโครงการดังกลาวเทศบาลนครอุบลราชธานีไมสามารถดําเนินการกอสรางได 
เนื่องจากปริมาณงานกอสรางที่ปรากฏในเทศบัญญัติไมตรงกับปริมาณงานในแบบแปลนการกอสราง          
จึงไมสามารถดําเนินการได  
            รวมโอนลด 1 รายการ เปนเงินทั้งสิ้น 4,797,000.-บาท (สี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 
  โอนเพิ่ม 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
  งานไฟฟาถนน 242 
  งบดําเนินงาน 
  หมวดคาวัสดุ 

  -   ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ งบประมาณอนุมัติจํานวน 1,350,000.-บาท ปจจุบันคงเหลือ 
112,500.-บาท   ขอโอนเพิ่มจํานวน   1,200,000.-บาท   รวมเปนเงิน 1,312,500.-บาท  เนื่องจากสํานักการชาง 
จะดําเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟาเพื่อใชในการซอมแซม  บํารุง  ไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลฯที่ชํารุด ตามถนน  
ตรอก  ซอย และเทศบาลฯจะดําเนินการติดตั้งไฟประดับเพื่อตกแตงเมืองชวงเทศกาลสงกรานตถนนดอกไมและสายน้ํา 
เทศกาลอาหารประเพณีสี่ภาค , งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2562 , งานพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่  
10  และ งานรัฐพิธีตางๆ 

  -   ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณอนุมัติจํานวน 2,500,000.-บาท ปจจุบันคงเหลือ 
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 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  รายการคาใชจายใน
การบํารุงดูแลรักษาบริเวณสวนสาธารณะ งบประมาณอนุมัติ 2,494,000.-บาท ปจจุบันคงเหลือ  



๙๓. 
 
816,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม  จํานวน 544,000.- บาท รวมเปนเงิน  1,360,000.-บาท สําหรับจายเปน
คาจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาสวนสาธารณะดังนี้      
       

   1.สวนสาธารณะหนองบัว  เดือนละ 60,000.-บาท 
   2.สวนสาธารณะหวยมวง   เดือนละ 49,000.-บาท 
   3.สวนสาธารณะทุงศรีเมือง  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 ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562)  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,360,000.-บาท  
หมวดคาวัสดุ 
  -   ประเภทคาวัสดุการเกษตร   งบประมาณอนุมัติจํานวน   1,289,200.-บาท  ปจจุบันคงเหลือ 
474,250บาท ขอโอนเพิ่มจํานวน   1,055,000.-บาท   รวมเปนเงิน   1,529,250.-บาท     เนื่องจากสํานักการชาง 
จะดําเนินการจัดซื้อไมดอก   ไมประดับ  เมล็ดพันธุ   ปุย  กระถาง   ดิน  ฯลฯ  สําหรับประดับเพื่อตกแตงเมืองชวง 
เทศกาลสงกรานตถนนดอกไมและสายน้ํา งานเทศกาลอาหารประเพณีสี่ภาค , 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 
  - รื้อถอนพื้นสนามบาสเกตบอลเดิมบริเวณทุงศรีเมือง 

  - ปรับปรุงเทคอนกรีตพื้นใหม พื้นที่รวมไมนอยกวา 1,820 ตร.ม. 
  - งานอื่นๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ ช.132/61     

รวมโอนเพิ่ม   5 รายการ เปนเงินจํานวน 4,797,000.-บาท (สี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)  
       

  เพื่อยื่นตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามระเบียกระทรวงมหาดไทย     
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3 )     
พ.ศ. 2543   หมวด 4   ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่
ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมตัิของสภาทองถิ่น 
พรอมนี้ไดแนบแบบแปลนประมาณราคาการกอสรางมาพรอมนี้ 
นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในสวนของโครงการปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมืองนั้น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติ 



๙๔. 

 

ของคณะผูบริหารทองถิ่น    ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 

ที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถิ่นเชิญทานรองนายกครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ถาเปนอยางที่วานี้ก็จะเปนปญหาเฉพาะเรื่องของสนาม

บาสเกตบอลใชไหมครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใชครับ ทีนี้มันมีโอนไปสี่ลานกวาบาทแตมันจะไปติดที่ตรงสนามบาสเกตบอลเทานั้นเอง เพราะฉะนั้น

สภาฯจะอนุมัติ ใหปรับลดยอดเงิน ๔,๗๙๗,๐๐๐ บาท โดยมี เ งื่ อนไขใหถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม     

(ฉบับที่๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 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 

 

 

 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเรียนใหทราบวาที่มีการโอนงบประมาณสี่ลานกวาบาทนี้เนื่องจากเราจะมีการจัดงานสงกรานต        

สี่แผนดินซึ่งมอบหมายใหเทศบาลเปนแมงานนะครับ ผมขอฝากฝายบริหารเรื่องรถฉุกเฉิน ๑๖๖๙ เราไมมี     

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ ปภ. กําหนดอยางนอยตองมี ๑ คัน ฝากทานดูเรื่องนี้ดวย  ๒.ในเรื่องของ

โครงการที่คางอยูใหทานชวยไปทํารายละเอียดใหสมบูรณ ๓.เรื่องของไฟฟาแสงสวาง ๔.ริมน้ํามูลถาเปนไปได

ใหทําใหมีทางจักรยาน จุดพักชมวิวบริเวณตรงนั้น ๕.จอ LED ประชาสัมพันธงานของเทศบาล ๖.ปรับปรุง

พัฒนาหองประชุมสภาที่ตลาดสดเทศบาล ๓  ๗.รถสวนราชการใหจัดหาไวเปนสวนกลาง ๘.อยากใหพัฒนา 

 

ที่ประชุม 

           มีมติ อนุมัติ โอนงบประมาณหมวดรายจายประจําและงบประมาณหมวดคาที่ดิน 
และสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   



๙๕. 

 

ชุมชนตางๆใหทั่วถึง และเรื่องฝาทอระบายน้ําที่มกีารทาํถนนควรใหมีการประชาสัมพันธและนําอุปกรณปองกัน

ไปวางไวเพื่อความปลอดภัยนะครับ เชิญทานไพฑูรยครับ 

นายไพฑูรย   พรหมสอน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกยีรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย   พรหมสอน สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเรียนวาผมรับผิดชอบเขต ๑  มีหลายขอมูลที่สงผานมาในฐานะที่เปนสมาชิกสภา

และผูรับผิดชอบงานศูนยดํารงธรรมจงัหวัด มีการเปรียบเทียบสภาพถนนจากเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น อื่น 

ที่มาเชื่อมกับถนนในเขตเทศบาลนครฯ มีความแตกตางกัน โดยในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น อื่น มีการ

พัฒนาถนนไดดี แตถนนเชื่อมตอในเขตเทศบาลนครฯ กลับมีสภาพไมดี ขอฝากทานประธานผานไปยังทาน

ผูบริหารวาชวยพิจารณาดูแลใหทั่วถึง ตามความตองการของประชาชน และความจําเปนเรงดวนในการแกปญหา

ของพี่นองประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไปดวยครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ผมอยากใหทานสมาชิกไปเก็บรวบรวมขอมูลวาปญหาในเขตที่ทานดูแลอยูปญหาไดถูก

แกไขไปเทาไหรแลว ปญหาอะไรบางที่ยังไมถูกแกไขและปญหาใหมๆที่เกิดข้ึนนะครับ และผมอยากใหฝาย 

บริหารทํารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ ๖ ลอ ไวใชเวลามีงานงานพิธีตางๆ โดยใหมีลําโพงติดรถและลําโพงที่

แยกออกไปไดสี่ตัว มีไมคลอยสัก ๖-๗ ตัว คุณสมบัติของเครื่องเสียงนั้นขอดีๆหนอยนะครับ เชิญทานประสงค 

นายประสงค   จันจําปา     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมประสงค  จันจําปา สมาชิกสภา

เทศบาลนครอุบลราชธานี บังเอิญวาเมื่อวานนี้ไดมีการประชุมกับคณะทํางานของหอการคาจังหวัดอุบลฯ เขาได

พูดถึงการประสานงานกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหออกแบบในเรื่องของทางวิ่งเลียบแมน้ํามูล ผมก็ไดแจง

ใหกับคณะทํางานไดทราบวาในการขับเคลื่อนสาธารณูปโภคเหลานี้เราควรจะมีการประสานงานกับทาง

เทศบาลซึ่งเปนเจาของพื้นที่โดยตรง เมื่อคราวกอนผมไดพูดคุยกับทานรองนายกถึงวาเรามีคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล เราจะใชประโยชนจากชุดน้ีใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเวทีให

คณะกรรมการชุดนี้ไดพูดคุยกับพี่นองประชาชนวาตองการอะไร และผมก็ไดถามทานรองนายกอีกวาถามีการ

จัดการพูดคุยบอยๆจะมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณหรือไม อยางไร ถาเปนไปไดก็อยากฝากผานทางทาน

ประธานสภาวาเราใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดในการขับเคลื่อนของเทศบาลในโอกาสตอไปครับ 

ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งค่ัง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรอืไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีผมขอประกาศปดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยทานผูวาราชการจังหวัดฯไดมีประกาศใหมีการประชุมสภา

เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม เปนตนไปมีกําหนดไมเกิน ๑๕ 

วัน อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศ

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  (ลงช่ือ)..............................ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 (นางสาวธัญญพทัธ   ศรีบุญสถิตพงษ)       (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

      หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 

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

                                         (นายอัมพล  ทองพุ) 

                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          

สภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แลว เมื่อวันที่...................................................... 
 

 
 

 

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

               (นายไพฑูรย    พรหมสอน)                                    (นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี                           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

 

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

                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

                                                    (นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 



ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมัยวิสามัญ สมัยที่หน่ึง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันศุกรท่ี  ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง      ประธานจะแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอบุลราชธานี  

                                       สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

          ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ 

- รายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณที่ไดรับอนมุัติใหใชจายขาดเงินสะสม 

                                       ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน  ๕๕  โครงการ 

     ที่ประชุมมีมติ รับทราบ 
                                      

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพื่อพจิารณา  

-  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดอืดรอน 

                                        ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที ่ 

                                        (เสนอโดยนายกเทศมนตรนีครอุบลราชธานี) 

หมายเหตุ  ประธานสภาเทศบาล ไดพิจารณาใหนําโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาสองสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ในโครงการที่ ๑ มีจํานวน ๓๓ โครงการยอยนําไปพิจารณาในวันที่ ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๒   

โดยใหแยกพิจารณาและอนุมัติเปนทีละโครงการ งบประมาณ ๑๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ    

ในโครงการที่ ๒ – ๓๙ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติใหใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน

ตามอํานาจหนาที่ 

พักการประชุม 

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

สมัยวิสามัญ สมัยที่หน่ึง  ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๒ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

-  ญัตติ  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดอืดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที ่ 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน ๓๓ โครงการ (ยอย) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหใชจายเงินสะสมของเทศบาลในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางภายใน 

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จํานวน  ๓๓ โครงการ งบประมาณ ๖๔,๕๕๙,๐๐๐ บาท 
  

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


