รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันจันทรที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
.............................
ผูมาประชุม
๑. นายเฉลิมพล
๒. นายเกริกชัย
๓. นายชาญณรงค
๔. นายไพฑูรย
๕. นายฤทธิสรรค
๖. นางอําไพวรรณ
๗. นายประสงค
๘. นายภพ
๙. นายไพฑูรย
๑๐. น.อ.บุญมี
๑๑. นายชั ยโรจน
๑๒. นายอัมพล

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

ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผูไ มมาประชุม
ไมมี

-

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

นางสาวสมปรารถนา
นายประชา
นายยอดยุทธ
นายชั ยยงค
นายนพพร
นายอดิศักดิ์
นางนันทิยา
นายเจษฎา
นางกิมรวย
นางเดือนลอย
นางศิริวรรณ

วิกรัยเจิดเจริญ
กิจตรงศิริ
เดชรุงเรือง
โคตะสิน
เตชาวิวัฒนบูลย
กุลวงศ
สระแกว
ชังอิน
แปนทอง
คําแดงสด
วิชัยโย

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

๒.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

นายนเรต
นายทองพูน
นางสุ พิศศรี
นายประสิทธิ์
นายวัฒนา
นายณรงคฤทธิ์
นางสมลักษณ
นางพิมพนภัส
นายมนตตรี
นายเสรี
นายกรศิริ
นายไพสิฐ
นายสวาท
นางภีมพิสุทธิ์
นายธนพนธ
นางสุจิตรา
นางสาวธัญญพัทธ
นางอรอินทร
นางภัททิ ยาภรณ
นายพงศธร
นายบั ญชา
นายสุรศักดิ์
นายพิศาล
วาที่ ร.ต.มงคล
น.ส.ณัฐปภัสร
นายชัยยันต
นางสาวดวงใจ
จาเอกนนทธวัช
นางธมกร
นายอนุชิต

ศรีเมือง
เอิบสุข
ถิระพัฒน
สิทธิคุณ
สมลา
ทองแสง
บุญณพัฒน
ภัทรกอพงศสุข
ธนะคุณ
ทองเลิศ
มิ่งไชย
ศรีสมุทร
ดวงคํา
เพียรสุขเวช
ตันสมรส
นามพิทักษ
ศรีบุ ญสถิตพงษ
ไชยแสง
ใครบุตร
โชติมานนท
โสภาวงศ
สุระวงศ
ดีพรอม
อินจําปา
ฏปวรนันท
จันลองคํา
สุพจนนิติภักดี
ทาศิริ
สองจันทึก
อัปกาญจน

ผูอํานวยการสํานักการชาง
นายชางไฟฟาชํานาญงาน
หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง
วิศวกรโยธาชํานาญการ
วิศวกรโยธาชํานาญการ
สถาปนิกปฏิบัติการ
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม

ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
แทนผอ.สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคตื้อ

แทนผอสถานศึกษาโรงเรีย นเทศบาล ๕ ชุม ชนกานเหลือง

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการ
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคลังชํานาญการ
หัวหนางานเลขานุการสภา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นิติกร
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจาพนักงานธุรการปฏิบั ติงาน

……………………………………

๓.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง

ประธานจะแจงใหที่ประชุ มทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุ มสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพื่อทราบ (ถามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
๔.๑ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิก จายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
(สํานักการศึกษา) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี)
๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมตามโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
(สํานักการชาง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารธูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (สํานักการชาง)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการชาง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
๔.๕ ญัตติ ขอเสนอญัตติการขอใชที่ราชพัสดุ (สํานักการชาง)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
๔.๖ ญัตติ ขออนุมัติใชจา ยเงินสะสมเพื่อแกไ ขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ (กองวิชาการและแผนงาน)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง

อื่นๆ

.........................................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
วัน นี้ เ ป น การประชุ ม สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี สมัย สามัญ สมั ย ที่ส อง ประจํ าป พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุด เทียน ธูป บู ช าพระรัตนตรัย กราบเรียน
เชิญครับ

๔.
ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่ ป ระธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไดป ระกาศกํา หนดสมั ยประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป นตนไป มีกํา หนดไม
เกินสามสิบวัน นั้น
อาศัยอํา นาจตามความในระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบั งคับ การประชุ มสภาทองถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข อ ๒๒ โดยประธานสภาเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี จึ ง เรี ย กประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมัย ที่ ส อง ประจํา ป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้ ง แต
วันที่ ๑ มิถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป นต น ไป มีกํ า หนดไมเ กิ น สามสิ บ วั น สํ า หรั บ วั นประชุ ม สภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จะแจงใหทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่ประชุมพรอมแลวผมขอเรียนเชิ ญประธานดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอเป ด ประชุ ม สภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ส อง ประจํ า ป พ .ศ.๒๕๖๒
นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี ระเบี ยบวาระที่ ๑ ประธานแจงให ที่ ป ระชุ มทราบ คาดวาเรานาจะมีการ
ประชุมสภาฯประมาณเดือนสิงหาคม เปนเดือนสุดทาย หลั งจากมีการจัดตั้งรัฐบาลไดตามกํ าหนดเวลานาจะมี
ประกาศการเลือกตั้ง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี

๕.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ต อ ไปเป น ระเบี ยบวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ มไดตรวจสอบแลว และผม
ประธานสภาฯเทศบาลฯ ไดตรวจสอบแลว มีทานใดจะขอแกไขความสวนไหนเชิ ญครับ / เชิญทานบุญมีครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผม น.อ.บุญมี สุป รียชาติ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในหนาที่ ๖๔ , ๖๘ , ๗๐ ขอแกไขคํานําหนาจาก “นาย เปน น.อ. หรือ นาวาอากาศเอก ก็ได” ครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับใหแก ไขให ทานดวย เพราะทานมีชื่ อยศพระราชทานตองมีคํานําหนาตลอด ตองขอประทานโทษ
แทนดวยนะครับ / มีทานใดจะขอแกไขอีกไหมครับ / ถามีผมจะขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิส ามัญ สมัยที่ส อง ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง

เพื่อทราบ (ถามี)

นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเรื่องเพื่อทราบ มีเรื่องที่ติดตามหรือไม / เชิญทานบุญมีครับ
น.อ.บุญมี สุป รียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ผมขอหารือ ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่องที่ฝ ายบริห ารไดยื่นญัตติ ไดนําเสนอ
โครงการให ฝ า ยนิติ บั ญ ญั ติ อ นุ มั ติ โ ครงการและเห็ น ชอบออกมาทั้ ง หมด ๑๗๐ โครงการ และครุ ภั ณ ฑ
๑๔ รายการ ในโอกาสตอๆไปเรานาจะมีการประชุ มสภาฯอีกประมาณ ๑ - ๒ ครั้ง ทานฝา ยบริห ารนาจะนํา
โครงการตา งๆ ใน ๑๗๐ โครงการไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนบ างและส วนที่เหลื อจะทําอยางไร เปนขอ
หวงใย เพราะเราเขามาในสภาฯแหงนี้ ในกรณีพิเศษ เราอาจจะถูกตรวจสอบจากองคกรอิสระภายนอก ในเรื่อง
ที่เราอนุมัติโครงการตางๆ ไปเป น จํานวนมาก แตการดําเนินการหรือ ขั้นตอนของผลลั พธที่ออกมาไมไดตาม
ความคาดหวัง ในฐานะที่ผ มไดรั บ มอบหมายจากประธานสภาฯ ให เป นคณะกรรมการตรวจติดประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี มี ๓ ทาน คือ ผมน.อ.บุญมี สุปรียชาติ , ทานอําไพวรรณ เปรมภิรักษ ,
ท า นชั ย โรจน สิ น ธุ พุฒิ พ งศ เราจะถู ก ตรวจสอบจากภายนอก คื อ ชุ ม ชน สิ่ ง ที่ เ ขาเคยไดเ คยอยู มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือไม เราจะถูกตรวจสอบจากองคกรอิสระ และ สตง. สิ่ งที่เ ราจะตองทําก็คือการประชาสั มพันธ
ในเชิงรุกเชิงบวกในระบบนิเวศ เพื่อใหเขาทราบวากลยุทธ

๖.
หรือมาตรการในการดําเนินการใหชุ มชนเขารูจากงบประมาณที่เราดําเนินการอนุมัติไ ป ๓๗๕ ลา นบาทเศษ
วาออกไปอยางไรและอยูอยา งไร และดําเนินการอยา งไร แตเ ราจะไมกาวล วงไปถึง เรื่องการจัดซื้อจัดจางใน
ระบบของการบริหารจัดการ แตอีก ๓ – ๔ เดือน ตอไปนี้เราจะตองเห็นแลววาโครงการที่ส ภาฯนี้ อนุมัติไ ปมี
การดําเนินการอยางไรบ าง เพราะถาสภาฯแหงนี้พนจากตําแหนงจะตองมีการตรวจสอบจึงอยากจะให มีการ
บันทึกไวเปนเกราะปองกันใหกับสมาชิกสภาฯและฝายบริหารครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมจะขอหารือกั บ ฝ ายบริ ห ารเพราะการดํา เนิน การช า มากๆ และจะทํ าอย า งไรให โครงการต า งๆ
ขับเคลื่อนไปเร็วกวานี้ ๑.ปายประชาสัมพันธชุมชน ทําไปแลวกี่เปอรเซ็นต เชิญครับ
นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
กราบเรียนทานประธานสภาและท านสมาชิ ก ดิฉั นนางสมลั ก ษณ บุญ ณพัฒ น ผู อํานวยการกอง
วิช าการและแผนงาน สํ าหรับ ป ายประชาสั มพันธ ป ระจํ าซอยโครงการที่ไ ดรับ อนุมัติให ใช เงิ นสะสมขณะนี้
ไดดําเนินการเรียบรอยแล ว และนําไปติดตั้ง ทุกชุ มชนในเขตเทศบาลฯเรียบรอยแล ว จํานวนที่ผ ลิ ต ๔๐ ป าย
ขนาดปาย ๑.๒ X ๒.๔ เมตร เปนปายแนวตั้งติดตั้งเขตละ ๑๐ ป าย ในป ายจะมีรายชื่อโครงการที่ไ ดรับ อนุมัติ
ในแตละเขต รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับ ดานลางมีคิวอารโคตที่สามารถติดตามการดําเนินการของโครงการได
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่องที่ ๒ เรื่องการจัดซื้อจัดจางที่ลาชา ใหหารือกับฝายบริหาร เราทําเป นกรอบเวลาไดห รือไม คือถาไม
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให ดําเนินการจัดซื้อ จัดจา งให แ ล วเสร็จภายในสิ้ นเดือนนี้ ไม เ กิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ดําเนินการให แล วเสร็จ ไมเ กินวันที่ ๑๕ ของเดื อนกรกฎาคม ที่เ หลื อ ใหแ ล วเสร็จภายวัน ที่ ๓๐ ของเดือ น
กรกฎาคม / เชิญทานบุญมีครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ครับหลักการบริหารทานประธานสภาฯ ไดแจงถูกตองแลว
นายเฉลิมพล
มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญครับ
นายยอดยุ ทธ เดชรุงเรือง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาผูทรงเกียรติ ตองขอขอบคุณทานสมาชิก สภาฯที่ไดเ ปน
หวงเปนใยเรื่องการขับเคลื่อนงบประมาณที่ไ ดรับการอนุมัติจากสภาฯไปแลวนั้น ฝ ายบริห ารก็ไมไดนิ่งนอนใจ
มีการประชุมทุกวันอังคารเพื่อเรงรัดปรึกษาหารือวาติดขัดอะไรบาง ทั้งงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๒ และโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติจากการจายขาดเงินสะสม ทั้งฝ ายบริห ารและพนักงานก็ทําอยางเต็มที่และขอรับ ขอแนะนําของ
ทานประธานสภาฯที่เสนอกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการให เ ปนห วงเวลา ทางเราก็จะพยายามเรงรัดการ
ดําเนินการใหเสร็จโดยเร็วครับ

๗.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือวาฝายสภาฯเราไมเสียหาย แตเสียหายเต็มๆอยูที่ทานนายกฯเอง เพราะวาคําพูดที่วา สภาฯที่แลวไม
อนุมัติง บประมาณให ก็ไมส ามารถทํ าอะไรได แตพอมาสภาฯป จจุบั นอนุมัติงบประมาณใหทานก็ไ มส ามารถ
ดําเนินการได ประโยคนี้สภาฯไมไดเสียหายนะ แตในดานการบริหารผมคิดวาทานนายกฯตองตั้งทีมการทํางาน
ขึ้นมาใหม โดยใหทานรองนายกฯแตละทานเปนคนดูแล ใหตั้งทีมขึ้นมาใหมโดยไมตองแยกวางานนี้เป นงานของ
กองไหน ใหมาชวยกันทําโดยมีเ งื่อนไขวันหนึ่ง ตองออกสั ก ๑๐ โครงการ ถาไมไดจริงคอยจ างทําเป นงานๆไป
เชิญผอ.สํานักการชางครับ
นายนเรต ศรีเมือง
ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู ทรงเกียรติ ผมนายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํ านัก
การชาง โครงการที่สภาฯไดอนุมัติไปแลว สําหรับถนน ๑๐๗ โครงการ ไฟฟาอีก ๘๐ โครงการ โครงการถนน
เราสงพัสดุไปแลว ๖๕ เปอรเซ็นต ประมาณ ๗๐ กวาโครงการ ไฟฟายังไมไดออกสัก โครงการเพราะยื่นขอแก ไข
รายละเอี ยดโครงการ คือ ตอนนี้ มีการขอแก ไ ขโครงการประมาณ ๑๐ โครงการ และอาจเป น เพราะเรารีบ
จนเกินไปเลยทําให เ กิดการผิ ดพลาดจึงขอนอมรับ ผิ ด สํ านักการชา งก็ขอนอมรับ ไปปฏิ บั ติ และจะเรงรีบ ให
มากกวานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เราไมไดมาตําหนิกัน เรามาช วยกันแกป ญหา ยกตัวอยางงายๆ เครื่องอานบั ตรอเนกประสงคพันสี่ รอย
บาทอยูกองไหน อยูกองคลัง ๒ เครื่องดําเนินการหรือยังอยูตามากองตางๆ กองละ๑๐,๐๐๐ บาท รวมกันเปน
หลักแสน ราคาไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไมดําเนินการ ใหทานนายกฯปฏิวัติใหมให ดําเนินการตั้ง ทีมขึ้นมาให
ทานรองแตละทานตั้งทีมทํางานตามอยางที่ผมบอกใหล็อค การทํางานดวยวาใหทุก ทีมต องมีงานออกทีมละ ๑๐
โครงการ ทุกวันและใหแตละกองมาชวยกันทํา ติดขัดอะไรใหแกไขทุกวัน ถาหนางานเดินหนาไปชาวบ านเขาก็
จะชื่นใจ ทานมีเวลาอีกไมถึง ๔ เดือน ถางบประมาณที่อนุมัติล งไปแลวไมมีการเคลื่ อนไหวไมมีผ ลงานทานจะ
อันตรายมากกับการเลือกตั้งที่จะตามมา มันหมายถึงประสิทธิภาพ “มีเงินแลว ทําไมไดมันเสี ยกวา คํา วาไมมีเงิน
แลวทําไมได” ทานรองตองชวยกัน สํ านักการช างทําโครงการเรื่องถนนไปแลว ๖๕% แลวการจัดซื้อจัดจาง
ดําเนินการไปไดกี่เปอรเซ็นตแลวครับ
นางเสาวลักษณ กันธิยา นักวิชาการพัสดุ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจางขอสรุป เป นครั้ง ครั้งที่ ๑ อนุมัติ
๒๔ โครงการ ทําสัญญาไปแลว ๙ โครงการ รองเรียน ๗ โครงการ อยูระหวางขายเอกสาร ๗ โครงการ ยังไมถึง
พัสดุอีก ๑ โครงการ คงเหลือ ๑ โครงการ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
อีก ๗ โครงการ นิติกรก็เ ขาใจวาเป นเรื่องทักท วง เราก็บ อกแลวไมใช ทา นนายกฯตองดูนะ นิติกรไม
เขาใจอะไรก็ตองถามเขาใหยื่นทักทางตามแบบภายใน ๗ วันทําการ ถาไมยื่นทักทวงตามกระทรวงการคลังหรือ

๘.
ตามแบบกรมบัญชีกลางภายใน ๗ วัน จะไปยื่นแบบวิธีไหนก็ตาม แตถาไมใช แบบ อธ. ๒ ถือเปนเรื่องรองเรียน
ทั้งสิ้ น เรื่อ งรองเรียนจะยุติ ที่เ รา ใหท านนายกฯตั้ งกรรมการขึ้นมา สอบขอเท็ จจริง สอบไดอย างไรก็ชี้ แจง
กลับไปหาตัวคนรอง แตไปโยน
เปนเรื่องอุทธรณ ก็ไมไดเซ็นตสัญญา แลวสงไปสว นกลางตอไปส วนกลางก็ตองตีกลั บ มา ถาผมเป นผูรับ จางผม
รองเรียนเทศบาลฯแลว ตองศึกษาระเบียบและความแมนยํา เชิญนิติกร
นายบัญชา โสภาวงศ นิติกรชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายบัญชา โสภาวงศ นิติกรชํ านาญการ ตามระเบี ยบจัดซื้อจัด
จางมาตรา ๔ วิธีการอุทธรณตองทําตามแบบ ทําตาม อธ ๒ แตเขาไมทําไมเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ เกี่ยวกับ เรื่อง
รองเรียน ที่สงไปคณะกรรมอุทธรณ มันมีอีกอยางเขารองเรียน ขอที่ ๔.๓.๑ เรื่องการเดินสายไฟจากอุป กรณ
ปองกันไปยังตูจายไฟ เขารองรายละเอียด วาตองผ านการทดสอบและตองนําตัวอยางมาแสดงในวันยื่นซอง
ประกวดราคา ก็กลายเปนวาเราไมปฏิบัติตามระเบี ยบ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เราตองแยกประเด็น ระเบียบของการอุทธรณ เชิญทานสมาชิกสภาฯครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในเรื่องการอุทธรณ ผูอุทธรณจะตองอุทธรณเฉพาะเรื่องของตัวเองเทานั้นและจะตองอุทธรณตามแบบฟอรมที่
กระทรวงการคลังกําหนด และตองมายื่นดวยตัวเองภายใน ๗ วันทําการ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
หมายความวาเจาตัวเขาไดไปรองกับคณะกรรมการอุทธรณโดยตรงไมไดเกี่ยวกับ รองเราที่นี่เพราะถารอง
เราที่นี่ก็จะเปนเรื่องของนายกฯ และใหนายกฯเปนผู ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนและชี้ แจงและแจง กลับ ไปหา
เจาตัว ไมเกี่ยวกับที่เราตองสงเรื่องอุทธรณกลับไป สวนถาเขาไปรองที่คณะกรรมการกลางเขาเป ดจุดไววาเพื่อ
ไมให มีการละเวนปฏิเสธเขาตองรับ ทุก เรื่อง ดังนั้นถา มีเรื่องถามีเรื่องเกี่ยวกับ ส วนราชการทําไมถูกระเบีย บ
เขาจะรับไวพิจารณา ตองแยกประเด็น
นายบัญชา โสภาวงศ
นิติกรชํานาญการ
ผมขอชี้ แจงเพิ่ มเติ ม การยื่ น ขอ รอ งเรี ย นให เ ป นไปตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี กํ า หนด ตามพรบ.หรื อ
กฎกระทรวง ตามความใน พรบ.นี้ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจ สั่ งระงับ การจัดซื้อจัดจางไวกอน
เวนแตจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
หมายความวาคนรองไดไปยื่นกับคณะกรรมการอุทธรณไมไดยื่นกับเรา วันนี้เขาเรียนนายกฯกับประธาน
พิจารณาผลก็คือ เรื่องจะยุ ติที่เรา เขาไมไ ดยื่นกับ ประธานพิจ ารณาอุทธรณรอ งเรีย น เขาเรียนนายกฯ ก็ตั้ ง
คณะกรรมการสอบถาไมถูกตองนายกฯก็สั่ง ลงโทษได ทําแบบนี้นะครับ ทานนายกฯ ให ไปตั้งกรอบเวลาตั้ง ทีม
ทํางาน ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหไปตั้งทีมงานทําใหเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ สวนไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙.
ที่จะตองไปเขาคณะกรรมการที่จังหวัด ทําไดเลยใหเสร็จไมเกิน วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม และทั้งหมดที่อนุมัติ
ใหเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม คือเริ่มตนกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหเสร็จ เชิญทานสมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในระเบี ยบวาระที่ ๓ เรื่ องเพื่อทราบ ในวาระที่ เป นการเป ดโอกาสให ฝ า ยบริห ารแจงผลงานในการ
ดําเนินการ งบประมาณที่เราอนุมัติ เปนเรื่องประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯที่เปนฝายนิติบั ญญัติหวงใย
ทานควรจะมีเอกสารที่เปนผลสรุปผลการดําเนินการเพื่อที่ฝายสมาชิ กสภาฯสามารถเห็ นผลการดําเนินการของ
ทาน เพราะมันจะเปนประโยชนตอทานเอง ผมขอแนะเพื่อประโยชนของสวนรวมครับ ขอบคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เชิญทานประสงค ครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไดทราบ
ถึง ความห วงใยของทา นประธานสภาฯและสมาชิ กสภาฯของเราทุ ก คน ได ทราบร วมกันว าสิ่ งที่ เ ราอนุมั ติ
โครงการออกไปซึ่งเปนจํานวนที่มาก และเป นปริมาณงานที่ทาทายพวกทานมากๆ แตสิ่ งที่ทาทายยิ่งขึ้นไปอี ก
คือการตั้งรับ กับ งบประมาณที่ไดรับ อนุมัติไ ป ผมเห็ นดวยกับทานประธานสภาฯที่ให เจาหนาในกองตางๆมา
ชวยกันโดยตั้งทีมงาน ใหเกิดผลให ทุกๆคนเห็ นเปนรูป ธรรม และทานสรุป ผลการดําเนินการเพื่อใหฝายสภาฯ
ไดทราบผลการดําเนินการ จะไดสามารถตอบคําถามกั บ ประชาชนหรือผู ที่ห วงใยอยากทราบถึงความกาวหนา
ของโครงการ ขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ใหทานนายกฯตั้งหองปฏิบัติการ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีผมจะเขามาชวย ใหทุกกองที่ทํางบประมาณ
มาประชุมพรอมกันแลวผมจะไลแตละโครงการวากาวหนาอยางไรบ าง หรือติดขัดอยางไรมาช วยกันแก ป ญหา
ใหเสร็จในวันนั้น ให ทา นรองนายกฯสลั บ กันเขามาช วยไมตองมาครบทุกทาน ทานปลั ดเป นแมง าน เอาห อง
ประชุมสภาฯ เราจะไดมาชวยกัน
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทา นประธานสภาฯ และสมาชิ กผู ทรงเกีย รติทุกท าน กระผมนายอั มพล ทองพุ ในฐานะ
เจาหนาที่งบประมาณ ขอนําเรียนโครงการที่ไดรับ การอนุมัติที่จายขาดเงินสะสม ก็จะแบงออกเป น ๓ ส วน
ในสวนที่ ๑ ไดทําการจัดซื้อจัดจางและทําสั ญญาแลว อีกส วนหนึ่ง ก็คือหลั งจากไดมีการจัดซื้อจัดจางและไดมี
การอุทธรณ และอีกสวนหนึ่งเราไดดําเนินการไปแลวก็กาวหนาพอสมควร แตเจา หนาที่ไมไ ดทําเอกสารเขามา
ชี้แจงในตอนนี้ คราวหนาในการประชุ มชวงปลายเดือนจะให เ จาหนาที่ทํารายละเอียดโครงการทั้งหมดที่มีอยู
วาโครงการนี้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนอยางไร
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ฝ า ยบริ ห ารก็ รับ ไปดํ า เนิ น การ ต่ํ า กว า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให เ สร็ จ ภายใน ๓๐ มิ ถุ นายน ต่ํ า กว า
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ที่เหลือใหเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม และเรื่อง

๑๐.
รองเรียน ป.ลาบเปด ที่เอาเศษขยะตนไมไปกองขวางทางจนไปไมได ผมก็ ประสานมาทางทางปลั ดฯ และทาง
เทศกิจก็ไปดําเนินการเรียบรอยแลว วันนี้เขาก็ขอบคุณมา อันนี้ก็เปนผลงานที่ไวในหลายๆครั้ง หลั งจากทํางาน
ตรงนี้ เสร็ จเรี ยบรอยเรามาดูโ ครงสรางน้ําใตดิน ทอ ระบายน้ํ าตา งๆ วันนี้แ มจะเป น น้ํารอระบาย แต ภาพที่
ออกไปชาวบานเขาไมเขาใจ หลังจากงานหนักๆเสร็จแลว ให สํ านักการช างช วยสํารวจทะลวงทอทั้งหมดวา ทอ
ตรงไหนคิดวาตันใหรื้อทําใหม และอยากใหขยายใหเทาทอเมนทั้งหมด น้ําทั่วโลกจะทําใหมันเองเทากันเสมอ
อันที่ ๒ ทอที่อยูริมถนนที่จะลงไปสูทอเมนมันเล็ก และอุดตันงา ย ถาออกแบบรื้อผิ วใหออกแบบทอที่จะลงไปสู
ทอเมนใหเยอะๆขึ้น เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนท านประธานสภาฯ ดิฉั นนางอํา ไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอพูดเรื่องทอระบายน้ํา อยากจะใหแกไขเรื่องกลิ่นดวย เดินผ านทอระบายไมวาจะบริเวณไหนจะมีกลิ่ นขึ้นมา
ไมทราบสาเหตุอะไร ขอใหแกไขดวยคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เราสามารถซื้อน้ํายาอีเอ็ม มารณรงคเททั้ง ๔ มุมเมือง เชิญทานรองครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียนทานประธานสภาฯ ตอนนี้เรามี น้ํายาอีเอ็มพรอมอยูครับ เราจะดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง

เพื่อพิจารณา
๔.๑ ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
(สํานักการศึกษา) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนระเบี ยบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา ๔.๑ เชิญทานนายกฯ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อ ง ญัตติข อรับ ความเห็ น ชอบการเบิ กจายงบประมาณหมวดเงินอุ ดหนุน เรี ย นทา นประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ตามที่เ ทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ไดรั บ โครงการเสนอขอรั บ เงิ น อุด หนุน จากชุ ม ชนในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จํานวน 23 ชุม ชน เพื่อจัดทําตนเทีย นและขบวนแห เทีย นพรรษาป 2562 รายละเอีย ดที่
ชุมชนขอรับเงินอุดหนุน ดังนี้

๑๑.

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
รวม

ชุมชน
ชุมชนกานเหลือง
ชุมชนวัดบานนา
ควาย
ชุมชนวัดสารพัฒ
นึก
ชุมชนวัดทุงศรี
เมือง 1
ชุมชนสํานักงาน
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
ชุมชนวัดศรีประดู
2
ชุมชนวัดศรีประดู
1
ชุมชนวัดพลแพน
ชุมชนโรงเรียน
เทศบาล 2 หนอง
บัว
ชุมชนวัดไชยมงคล
ชุมชนโรงเรียน
มูลนิธิวัดศรีอุบล
รัตนาราม
ชุมชนสวาง
อารมณ 1
ชุมชนโรงเรียน
เทศบาลบูรพาอุบล
1
ชุมชนวัดบูรพา 2
ชุมชนวัดเลียบ 2
ชุมชนวัดกุดคูณ
ชุมชนวัดกลาง
ชุมชนวัดเลียบ 1
ชุมชนวัดมหาวนา
ราม 1
ชุมชนวังทอง
ชุมชนคุมตลาดทา
วังหิน
ชุมชนชยางกูร
2.1 (2)
ชุมชนวัดแจง
160,000

ขอรับ การสนับสนุนการจัดทําตนเทียน
เล็ก
กลาง
ใหญ
120,000
120,000
-

ขบวนแห

ชุมชนขอรับ
-

120,000
120,000

เทศบาล
สนับสนุน
114,000
114,000

80,000

-

-

40,000

120,000

113,000

-

-

200,000

40,000

240,000

240,000

-

120,000

-

-

120,000

114,000

-

120,000

-

50,000

170,000

154,000

-

-

200,000

50,000

250,000

240,000

-

-

200,000
200,000

40,000
40,000

240,000
240,000

240,000
240,000

-

-

250,000

45,000

295,000

240,000

200,000

40,000

240,000

240,000

40,000

120,000

113,000

80,000

-

-

-

200,000

40,000

240,000

240,000

-

150,000
120,000
120,000
120,000

200,000
200,000
-

40,000
40,000
150,000
40,000
40,000

240,000
240,000
300,000
160,000
120,000
160,000

240,000
240,000
114,000
154,000
114,000
154,000

-

120,000
120,000

-

40,000

120,000
160,000

114,000
154,000

-

120,000

-

-

120,000

114,000

40,000
5,175,00
0

240,000
4,040,000

240,000

1,350,
000

2,850,0
00

200,000
815,000

๑๒.
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดอนุมัติเงินอุดหนุน เพื่อใหชุมชนดําเนินการจัดทําตนเทีย นพรรษา และ
ขบวนแหเทียน จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ในการเบิกจายเงินอุดหนุนให แ กชุ ม ชนที่จัดทํา
ตนเทียนเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดอุดหนุนคาใชจายในการจัดทําตนเทีย นแตล ะขนาดในป 2552 – 2561
ดังตอไปนี้
1. ตนเทียนขนาดใหญ อุดหนุนตนละ 120,000 บาท
2. ตนเทียนขนาดกลาง อุดหนุนตนละ 80,000 บาท
3. ตนเทียนขนาดเล็ก อุดหนุนตนละ 40,000 บาท
4. ขบวนแห
อุดหนุนขบวนละ30,000 บาท
จากสภาวะเศรษฐกิ จ ค าครองชี พและคา ใช จายตา งๆรวมถึ ง คา แรงในป จจุบั นสู งขึ้ นมาก ทํ าให เงิ น
อุดหนุนที่ขอรับจากเทศบาลนครอุบลราชธานีไมเพียงพอตอการจัดทํา ชุ ม ชนไดข อรับ เงินอุดหนุนเพิ่ม ขึ้ นทั้งตน
เทียนและขบวนแหในป 2562 รวมเปนเงินจํานวน 4,040,00 บาท เพื่อเปนการส ง เสริม ประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัดอุบลราชธานี และเปนการชวยเหลือชุมชนในการจัดทําตนเทีย นพรรษา และขบวนแหเ ทียนพรรษา
จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุน ดังตอไปนี้
1. ตนเทียนขนาดใหญ 10 ตนๆ ละ 150,000 บาท รวมเปนเงิน 1,500,000 บาท
2. ตนเทียนขนาดกลาง 11 ตนๆ ละ 100,000 บาท รวมเปนเงิน 1,100,000 บาท
3. ตนเทียนขนาดเล็ก 2 ตนๆ ละ 50,000 บาท รวมเปนเงิน 100,000 บาท
4. ขบวนแห 16 ขบวนๆ ละ 30,000 บาท
รวมเปนเงิน 480,000 บาท
รวมเปนเงิน 3,180,000 บาท
จึงขออนุมัติเงินอุดหนุนเพิ่มเติม จํานวน 1,180,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
หลักการ
การเบิ กจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําต น
เทียนพรรษาและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.2562 จํานวน 3,180,000
บาท (สามลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ ผูวาราชารจัง หวั ด
อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่แ กไขเพิ่มเติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา
67 ทวิ
เหตุผล
เพื่อให เทศบาลนครอุบ ลราชธานี สามารถเบิ กจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให กับ ชุ มชนตางๆ
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สํ าหรับ จัดทําตนเทีย นพรรษาและขบวนแห เทีย นพรรษาในงานประเพณีแห
เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.2562 ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบี ย บ กฎหมายที่
กําหนด จึงขอเสนอญัตติขอรับ ความเห็ นชอบการเบิ กจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขอรับการสนับ สนุนงบประมาณการจัดทําตนเทีย นพรรษาและการ
จัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.2562 ตอสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่อโปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป ดิฉันขอมอบใหสํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ

๑๓.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
หลักการมีอยูวา สํานักการศึกษาไดตั้งงบประมาณงานแหเทียนพรรษาและถูกตัดงบประมาณจึงทําให ไม
สามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพ ทางสํานักการศึกษาจึงไดประมาณการคาใช จายใดบ างที่มีความจํ าเปน
ที่จ ะดํ า เนิ นการ จึง ได เ อาเงิน เหลื อ จ า ยของแต ล ะกองเพื่ อ ที่ จ ะมาโอนเป นงบประมาณ จากเดิ ม ที่ ไ ด รับ
งบประมาณอยู ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
นายมนตตรี ธนะคูณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
เรียนทานประธานสภาฯ ทางสํานักการศึกษาไดรับโครงการจากชุมชนขอรับ เงินสนับ สนุนตนเทียนและ
ขบวนแห ทั้งหมดรวม ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท แต ส ภาฯไดอนุมัติ เพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทําให ไมเ พียงพอทําให
การดําเนินการปที่ผานมานั้น ตองใชงบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตองชี้แจงวาที่มีความจําเปนตองใช มีอะไรบาง เชิญทานผอ.เสรี ครับ
นายเสรี ทองเลิศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทุกทา นครับ เดิมงบประมาณที่ทางชุ มชนขอมาอยูที่
๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท ในส วนของงบประมาณเพิ่ม ขึ้นเพราะว าตน เที ยนป นี้ทางชุ ม ชนไดข อเพิ่ ม ระยะเวลาที่
ผานมา ๑๐ ป เราไมไดมีการเปลี่ ยนแปลงงบสนับ สนุนคาตนเทียนเลยจนมาถึง ปนี้ ทางชุ มชนไดขยายฐานตน
เทียนเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาคิดวางานประเพณีแหเทียนพรรษานั้น ที่เราดําเนินการอยูนี้จะคงอยูตลอด เช นตน
ใหญมีการขยายฐานให ตนใหญขึ้น ทั้งตนกลางและตนเล็ กก็ขยับ ตามมา อันนี้เ ปนเงื่อนที่ทางชุ มชนขอรับ เงิน
เพิ่มขึ้นครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือชุมชนลงทุนมากกวารางวัลที่ได เขาเลยขอปรับรางวัลขึ้นมาบาง มีเงินโอนเรียบรอยเป นงบปกติคือ
งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๒ งบจายขาดเงินสะสมไมสามารถโอนได มีส มาชิ กทานใดจะอภิป รายเพิ่มเติมหรือไม/
ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ
๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ เห็นชอบ ใหเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

๑๔.
๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมตามโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
(สํานักการชาง) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปน ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใช จายเงินสะสมตามโครงการปรับปรุง ระบบ
ไฟฟาและแสงสวา งภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (สํานักการชาง) เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรื่อง ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่อขออนุมัติแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุม สมัย วิส ามั ญ สมั ย ที่ 1 ประจําป 2562
วันที่ 8 มี นาคม 2562 (ครั้ง ที่3 /2562) ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล
อุบลราชธานี จํานวน 33 โครงการ เนื่องจากตองการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการส องสวางของโคมไฟฟาและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยใชงบประมาณเทาเดิม
เหตุผล
เพื่อใหงบประมาณจายขาดเงินสะสมประจํา ป 2562 ตามที่ส ภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไดอนุมั ติ
ไวแลว สามารถดําเนินการไดแ ละงบประมาณเกิดประโยชนสู งสุ ดแกป ระชาชนสามารถแกไขป ญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนได เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขออนุมัติแกไขรายละเอียดคําชี้แจง ในรายงานการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 วันที่ 8 มี นาคม 2562 (ครั้งที่3/2562) ในโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลอุบลราชธานี จํานวน 33 โครงการ ดังนี้

๑๕.
โครงการที่ขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุมสภา ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสง
สวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 33 โครงการ
ลําดับที่
1

ชื่อโครงการ
ซอยอุบล - ตระการ 13 ( ชุมชนวังทอง)

รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํา นวน 16 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
16 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

2

ซอยสุรยิ าตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 21ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 465,000 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 21 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 465,000 บาท

3

ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญ ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
จะมะ 2 )
100 – 120 วัตต จํานวน 13 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 287,900 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
13ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 287,900 บาท

4

ซอยสรรพสิทธิ์ 7 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะ
มะ 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํา นวน 11
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 243,600 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
11 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 243,600 บาท

5

ซอยสรรพสิทธิ์ 6 ( ชุมชนวัดแจง 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 7 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 155,000 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
7 ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 155,000 บาท

6

ซอยสรรพสิทธิ์ 4 ( ชุมชนวัดแจง 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 7 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 155,000 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
7 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 155,000 บาท

7

ซอยสรรพสิทธิ์ 8( ชุมชนสามัคคี 1,2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 29
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 642,200 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
29 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 642,200 บาท

8

ซอยสรรพสิทธิ์ 10 ( ชุมชนโรงเรียน
สามัคคี 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 12
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
12ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 265,700 บาท

๑๖.
9

ซอยสรรพสิทธิ์ 12 ( ชุมชนโรงเรียน
สามัคคี 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 27
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 597,900 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
27ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 597,900 บาท

10

ซอยสุรยิ าตร 26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 18
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 493,800 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
18 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 493,800บาท

11

ซอยสรรพสิทธิ์ 1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบล
วิทยาคม 2 )

ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
12ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 265,700 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 12

12

ซอยสรรพสิทธิ์ 3 ( ชุมชนโรงเรียนอุบล
วิทยาคม 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 11
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 243,600 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
11 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 243,600 บาท

13

ซอยโพธิ์ทอง ( ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ
2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 22
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 487,200 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
22 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 487,200 บาท

14

ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอย
พโลชัย 5 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 15
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 459,800 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
15 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 459,800 บาท

15

ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํา นวน 5
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 110,700 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
5 ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 110,700 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํา นวน 8
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 195,300 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไมนอ ย
กวา 150 วัตต จํานวน
8 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 195,300 บาท

16

ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2 )

๑๗.
17

ซอยพนม 4 ( ชุมชนพนม 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํา นวน 3
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 66,400 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไมนอ ย
กวา 150 วัตต จํานวน
3 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 66,400 บาท

18

ซอยพนม 5 ( ชุมชนพนม 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํา นวน 16
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไมนอ ย
กวา 150 วัตต จํานวน
16 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

19

ถนนพนม ( แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 16
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
16 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

20

ซอยเขื่อนธานี 3 ( ชุมชนโรงเรีย น
เทศบาลบูรพา 1)

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 20
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 442,900 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไมนอ ย
กวา 150 วัตต จํานวน
20 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 442,900 บาท

21

ถนนพรหมราช ( ถนนสุนทรวิมล – ซอย
เขื่อนธานี 3 ) ( ชุมชนโรงเรียนเทศบาล
บูรพา 1 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 6 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 132,800 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 6 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 132,800 บาท

22

ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก –
ซอยสรรพสิทธิ์ 11 ) ( ชุมชนโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคาร 3 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 33
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 730,800 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
33 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 730,800 บาท

23

ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
สวนสุขภาพ 2 )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 21
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 465,000 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
21 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 465,000 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 22

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
22 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 487,200 บาท

24

ซอยชยางกูร 5 ( ชุมชนโรงเรียน
อัสสัมชัญอุบล )

ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 487,200 บาท

๑๘.
25

26

27

28

29

30

31

32

33

ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียน
อัสสัมชัญอุบล )

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 6 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 132,800 บาท
ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียน
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
อัสสัมชัญอุบล )
100 – 120 วัตต จํานวน 10
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 221,400 บาท
ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียน
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
อัสสัมชัญอุบล )
100 – 120วัตต จํา นวน 10 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 221,400 บาท
ซอยชยางกูร 12 ( ชุมชนโรงเรียนกีฬา
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
จังหวัดอุบล )
100 – 120 วัตต จํานวน 30 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 664,400 บาท
ซอยสรรพสิทธิ์ 11 ( ชุมชนวัดทาวัง หิน ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตตจํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท
ซอยสรรพสิทธิ์ 9 ( ชุมชนวัดทาวัง หิน ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 25 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 553,600 บาท
ซอยชยางกูร 34 ( หมูบา นเจริญทรัพย ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 20 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 442,900 บาท
ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนน
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
สุริยาตร )
100 – 120 วัตต จํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท
ซอยธรรมวิถี 4( ถนนธรรมวิถี - ลําราง ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
6 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 132,800 บาท
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
10 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 221,400 บาท
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
10ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 221,400 บาท
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
30ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 664,400 บาท
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
12 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 265,700 บาท
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
25 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 553,600 บาท
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
20 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 442,900 บาท
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต จํานวน
12 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 265,700 บาท
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัต ต
จํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 265,700 บาท

เพื่อยื่นตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองส วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๙.
อาจใชจายเงินสะสมได โดยรับ อนุมั ติจากสภาทองถิ่ น ภายใตเ งื่อนไข ดังนั้น การขา ยขาดเงินสะสมประจําป
พ.ศ. 2562 สภาไดเปนผูมีอํานาจอนุมัติ การแกไขรายงานประชุมจึงเปนอํานาจของผูอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ญัตตินี้เ ปนของกองช าง ผมตรวจแลว ผลปรากฏวากําลั งการส องสวางเดิม เราอนุมั ติโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต อยากจะใหเปลี่ยนเปนแบบขาว ๒ และวอม ๑ ก็คือแสงสีแดงผสมกัน เพื่อที่เวลามีหมอกจะ
ไดเห็นชัดขึ้น เดิม ๑๐๐ – ๑๒๐ วัตต จึงขอใหเปลี่ยนเปนไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต เทากันหมดเลย จึงตองนํามา
เขาสภาฯเพื่อขอแกไขคําชี้แจงจาก ๑๐๐ – ๑๒๐ วัตต เปนไมนอยกวา ๑๕๐ วัตต โดยที่ราคาและงบประมาณ
เทาเดิม ลงมติเลยครับ
โครงการที่ ๑ ซอยอุบล - ตระการ 13 ( ชุมชนวังทอง)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต จํานวน 16 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน 16 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 13 ( ชุมชนวังทอง)
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง)
โครงการที่ ๒. ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 21ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 465,000 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 21 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 465,000 บาท

๒๐.
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู )
โครงการที่ ๓ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 13 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 287,900 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
13 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 287,900 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 14 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 )

๒๑.
โครงการที่ ๔ ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)
รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 11 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 243,600 บาท

ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 11 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 243,600 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 7 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)
โครงการที่ ๕ ซอยสรรพสิทธิ์ 6 ( ชุมชนวัดแจง 2 )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 7 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 155,000 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน
7 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 155,000 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 6 ( ชุมชนวัดแจง 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๒๒.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจง 2) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 6 ( ชุมชนวัดแจง 2 )
โครงการที่ ๖ ซอยสรรพสิทธิ์ 4 (ชุมชนวัดแจง 2)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 7 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 155,000 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 7 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 155,000 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 4 ( ชุมชนวัดแจง 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 4 (ชุมชนวัดแจง 2) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 4 ( ชุมชนวัดแจง 2)

๒๓.

โครงการที่ ๗ ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 29 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 642,200 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 29 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 642,200 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 ( ชุมชนสามัคคี 1,2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 ( ชุมชนสามัคคี 1,2 )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 8 ( ชุมชนสามัคคี 1,2 )
โครงการที่ ๘ ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 12 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 12 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 10 ( ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๒๔.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)

โครงการที่ ๙ ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 27 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 597,900 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 27 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 597,900 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 12 ( ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)

๒๕.
โครงการที่ ๑๐ ซอยสุริยาตร 26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 18 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 493,800 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 18 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 493,800 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ )
โครงการที่ ๑๑ ซอยสรรพสิทธิ์ 1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิ ทยาคม 2 )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 12 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 12 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๒๖.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 )

โครงการที่ ๑๒ ซอยสรรพสิทธิ์ 3 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 )
รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 11 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 243,600 บาท

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 11 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 243,600 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 )

๒๗.
โครงการที่ ๑๓ ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 22 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 487,200 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน22 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 487,200 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไ ขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
โครงการที่ ๑๔ ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอยพโลชัย 5 )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 15 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 459,800 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 15 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 459,800 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอยพโลชัย 5 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๒๘.
-

สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไ ขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟา และแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอยพโลชัย 5 )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอยพโลชัย 5 )
โครงการที่ ๑๕ ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 5 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 110,700 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 5 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 110,700 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 ) โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 ) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 )

๒๙.
โครงการที่ ๑๖ ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2 )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 8 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 195,300 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไม
นอยกวา 150 วัตต
จํานวน 8 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 195,300 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไ ขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2 )
โครงการที่ ๑๗ ซอยพนม 4 ( ชุมชนพนม 2 )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 3 ชุด ( ตามแบบแปลน
เทศบาล )
งบประมาณ 66,400 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 3
ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 66,400 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 4 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๓๐.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไ ขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 4 ( ชุมชนพนม 2 )

โครงการที่ ๑๘ ซอยพนม 5 ( ชุมชนพนม 2 )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 16 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 16 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 5 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 5 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุ มัติให แ กไขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟ าและแสงสวา งภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 5 (ชุมชนพนม 2)

๓๑.
โครงการที่ ๑๙ ถนนพนม ( แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 16 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 16 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 354,300 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุ มัติให แ กไขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟ าและแสงสวา งภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม ( แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย )
โครงการที่ ๒๐ ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 20 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 442,900 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไม
นอยกวา 150 วัตต
จํานวน 20 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 442,900 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๓๒.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุ มัติให แ กไขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟ าและแสงสวา งภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
โครงการที่ ๒๑ ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล – ซอยเขื่อนธานี 3 ) (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 6 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 132,800 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้ง ดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 6 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 132,800 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล – ซอยเขื่อนธานี 3 )
(ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล – ซอยเขื่อนธานี 3 )
(ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุ มัติให แ กไขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟ าและแสงสวา งภายในเขต
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุ นทรวิมล – ซอยเขื่ อนธานี 3 ) (ชุ ม ชน
โรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)

๓๓.
โครงการที่ ๒๒ ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11 )
(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 33 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 730,800 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 33 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 730,800 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11 )
(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11 )
(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุ มัติให แ กไขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟ าและแสงสวา งภายในเขต
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิ ทธิ์ 11 )
(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)
โครงการที่ ๒๓ ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2 )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 21 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 465,000 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน21 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 465,000 บาท

๓๔.
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2 )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2 )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุ มัติให แ กไขรายละเอียดโครงการปรับ ปรุงไฟฟ าและแสงสวา งภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2 )
โครงการที่ ๒๔ ซอยชยางกูร 5 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบ ล )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 22 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 487,200 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 22 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 487,200 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )

๓๕.
โครงการที่ ๒๕ ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบ ล)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 6 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 132,800 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 6 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 132,800 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)

โครงการที่ ๒๖ ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบล )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 10 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 221,400 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 10 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 221,400 บาท

๓๖.
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )
โครงการที่ ๒๗ ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบล )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 10 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 221,400 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 10 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 221,400 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )

๓๗.
โครงการที่ ๒๘ ซอยชยางกูร 12 ( ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 30 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 664,400 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 30 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 664,400 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
โครงการที่ ๒๙ ซอยสรรพสิทธิ์ 11 ( ชุมชนวัดทาวังหิน )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 265,700 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 11 ( ชุมชนวัดทาวังหิน )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง

๓๘.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 11 ( ชุมชนวัดทาวังหิน )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 11 ( ชุมชนวัดทาวังหิน )
โครงการที่ ๓๐ ซอยสรรพสิทธิ์ 9 ( ชุมชนวัดทาวังหิน )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 25 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 553,600 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 25 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล
งบประมาณ 553,600 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 ( ชุมชนวัดทาวังหิน )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 ( ชุมชนวัดทาวังหิน )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์ 9 ( ชุมชนวัดทาวังหิน )

๓๙.
โครงการที่ ๓๑ ซอยชยางกูร 34 ( หมูบานเจริญ ทรัพย )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 20 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 442,900 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 20 ชุด
(ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 442,900 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 34 (หมูบานเจริญทรัพย)
โครงการที่ ๓๒ ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

๔๐.
มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร )
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร )
โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร )
โครงการที่ ๓๓ ซอยธรรมวิถี 4 ( ถนนธรรมวิถี - ลําราง )
รายละเอียดเดิม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
100 – 120 วัตต
จํานวน 12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

รายละเอียดใหม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED
ไมนอยกวา 150 วัตต
จํานวน12 ชุด
( ตามแบบแปลนเทศบาล )
งบประมาณ 265,700 บาท

มติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวา งภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 4 ( ถนนธรรมวิถี - ลําราง ) โปรดยกมือขึ้น /
สมาชิกยกมือ ๑๐ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลํา ราง) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 4 ( ถนนธรรมวิถี - ลําราง )

๔๑.
ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติ ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารธูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (สํานักการชาง)
(เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ตอไปเปนวาระที่ ๔.๓ เชิญทานนายกฯครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ญั ต ติ ขออนุ มั ติ แ ก ไ ขรายละเอี ย ดโครงการก อ สร า งระบบสาธารณู ป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุม
สภา สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจํ า ป พ.ศ. 2562 วั น ที่ 30 มกราคม 2562 และการประชุ ม สภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2562 วันที่ 8 มี นาคม 2562 ในโครงการกอสรา งที่สภาเทศบาล
นครอุบลราธานี ไดอนุมัติ จํานวน 14 โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ ขออนุ มั ติ แ ก ไ ขรายละเอี ย ดโครงการก อ สร า งระบบสาธ ารณู ป โภคภาย ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ตามรายงานการประชุ ม สภา สมัย สามั ญ สมั ย แรก ประจํ าป พ.ศ. 2562 วันที่ 30
มกราคม 2562 (ครั้งที่ 2/62) จํานวน 8 โครงการ และการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป
พ.ศ.2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 (ครั้งที่ 3/62) จํานวน 6 โครงการ ในโครงการกอสรางที่สภาเทศบาล
นครอุบลราธานีไดอนุมัติทั้ ง 2 ครั้ง รวมจํ านวน 14 โครงการ เนื่อ งจากรายละเอีย ดคําอธิ บ ายรายการ
โครงการกอสรางที่สภาอนุมัติไมตรงตามแบบแปลนและสภาพพื้นที่กอสรางจริง ทําให ไม ส ามารถดําเนินการ
กอสรางได
เหตุผล
เพื่ อ ให ง บ ประมาณจ า ย ขาดเงิ น สะ สม ป ระจํ า ป พ.ศ. 25 62 ตามที่ สภาเ ทศบาล
นครอุ บลราชธานี ได อนุมัติ ไ วแ ล ว สามารถดํา เนินการกอ สรา งไดแ ละงบประมาณเกิดประโยชนสู ง สุ ดแก
ประชาชนสามารถแกไขป ญหาความเดือดรอนให กับ ประชาชนได เทศบาลนครอุบ ลราชธานี เพื่อขออนุมั ติ
แกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุ ม สภา สมั ย สามั ญ สมัย แรก ประจํา ป พ.ศ. 2562 วันที่ 30
มกราคม 2562 (ครั้งที่ 2/62) จํานวน 8 โครงการ และการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมั ย ที่ 1 ประจําป
พ.ศ.2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 (ครั้งที่ 3/62) จํานวน 6 โครงการ ในโครงการกอสรางที่ส ภาเทศบาล
นครอุบลราธานีไดอนุมัติทั้ง 2 ครั้ง รวมจํานวน 14 โครงการ ดังนี้

๔๒.

โครงการที่ขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป พ.ศ. 2562 วันที่ 30 มกราคม 2562 (จายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2/2562)
จํานวน 8 โครงการ
ชื่อโครงการ
1.โครงการปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ถนน
พรหมราช

รายละเอียดเดิม
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช
งบประมาณ 1,735,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับ ปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช
ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
3.00 ม. ยาว 258 ม. หนา 0.15
ม. พื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า 1,100ตร.ม.
ทอระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอม
บ อ พัก ในผิ ว จราจร ยาว 258 ม.
แ ล ะอื่ น ๆ ตาม แ บบ แ ปล นข อง
เทศบาลนครอุบลราชธานี

2.โครงการปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ถนน
โดยรอบตลาดหนองบัว

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว
งบประมาณ 3,857,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับ ปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ถนนโดยรอบ
ตลาดหนองบัว ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
8.15 – 11.60 ม. ยาว212 ม.หนา
0.15 ม. พื้นที่ไม นอยกวา 3,350ตร.
ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอม
บอพักในผิว จราจร ยาว 513 ม. และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

รายละเอียดใหม
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช
งบประมาณ 1,530,000.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ถนน
คสล. และระบบระบายน้ํ า ถนน
พรหมราช ดังนี้
- ปรับ ปรุง ถนน คสล. กวางเฉลี่ ย
1.80 ม . ยาว 258 ม. หนา
0.15 ม. หรื อ พื้ นที่ ไ ม น อ ยกว า
435ตร.ม. ท อ ระบายน้ํ า ขนาด
0.80 ม. พรอมบอพักในผิ วจราจร
ยาว 258 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปล นของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนโดยรอบ
ตลาดหนองบัว
งบประมาณ 3,857,000.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ถนน
คสล. และระบบระบายน้ํ า ถนน
โดยรอบตลาดหนองบัว ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
6.80 – 10.00 ม. ยาว360.50 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไ ม นอยกวา
3,130ตร.ม. ท อ ระบายน้ํ า ขนาด
0.60 ม. พร อมบ อพั ก ในผิ ว จราจร
ยาว 664 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

๔๓.

ชื่อโครงการ

รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

3.โครงการปรับปรุงถนน คสล. โครงการปรับ ปรุ ง ถนน คสล.และ
และระบบระบายน้ํา ซอยชยาง ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12.3
งบประมาณ 3,900,000.- บาท
กูร 12.3
- เพื่อจ ายเป นคา ปรับ ปรุ งถนน คสล.
และระบบระบายน้ํ า ซอยชยางงกู ร
12.3 ดังนี้

โครงการปรั บปรุ ง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12.3
งบประมาณ 3,900,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกู ร
12.3 ดังนี้

- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
5.70 – 8.58 ม. ยาว503 ม. หนา
0.15 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 3,500ตร.
ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอม
บอพักในผิวจราจร ยาว 495 ม. และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
4.10– 11.30 ม. ยาว487 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไ ม นอยกวา
2,980ตร.ม. ท อ ระบายน้ํ า ขนาด
0.80 ม. พรอ มบ อพักในผิ วจราจร
ยาว 487 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

4.โครงการปรับปรุงถนน คสล. โครงการปรับ ปรุ ง ถนน คสล.และ
และระบบระบายน้ํา ซอยสุขา ระบบระบายน้ํ า ซอยสุ ข าสงเคราะห
11
สงเคราะห 11
(ชวงซอยชยางกูร 40 – หนอง (ช ว งซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)
งบประมาณ 2,720,000.- บาท
ฮาง)
- เพื่อจ ายเป นคาปรับ ปรุ งถนน คสล.
แ ล ะ ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ํ า ซ อย สุ ข า
สงเคราะห 11
(ช ว งซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)
ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
4.90 – 6.00 ม. ยาว 810 ม.
หนา 0 .1 5 ม. พื้ น ที่ ไม น อ ย กว า
1,522ตร.ม. ท อระ บ ายน้ํ า ข นาด
0.60 ม. พร อ มบ อ พั ก ในผิ วจราจร
ยาว 615 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

โครงการปรับ ปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยสุข าสงเคราะห
11
(ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)
งบประมาณ 2,720,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.
แล ะ ระบ บ ระบ าย น้ํ า ซอย สุ ข า
สงเคราะห 11
(ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)
ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
2.70– 3.50 ม. ยาว 600 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไ ม นอยกวา
1,735ตร.ม. ท อ ระบายน้ํ า ขนาด
0.60 ม. พรอ มบ อพักในผิ วจราจร
ยาว 601 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

๔๔.
ชื่อโครงการ
5.โครงการปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอยแยก
ซอยสุขาสงเคราะห 11
(ขางบานเลขที่ 97 )

6.โครงการปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอย
หมูบานเจริญทรัพย 1

รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขา ระบบระบายน้าํ ซอยแยกซอยสุขา
สงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97 ) สงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97 )
งบประมาณ875,000.- บาท
งบประมาณ 1,291,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับ ปรุงถนน คสล. - เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ถนน
และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอย คสล. และระบบระบายน้ํ า ซอย
สุ ข าสงเคราะห 11 (ข า งบ านเลขที่ แยกซอยสุ ข าสงเคราะห 11 (ข าง
บานเลขที่ 97 ) ดังนี้
97 ) ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
6.00 – 6.80 ม. ยาว150 ม.
หนา 0.15 ม. พื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า
960ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.40
ม. พร อ มบ อ พั ก ในผิ ว จราจร ยาว
300 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

- ปรับ ปรุง ถนน คสล. กวางเฉลี่ ย
1.00 ม. ยาว150 ม. หนา
0.15 ม. หรื อ พื้ นที่ ไ ม น อ ยกว า
265ตร.ม. ท อ ระบายน้ํ า ขนาด
0.40 ม. พรอมบอพักในผิ วจราจร
ยาว 300 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปล นของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

โครงการปรั บ ปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํ า ซอยหมู บ า นเจริ ญ
ท รั พ ย 1 ง บ ป ร ะ ม า ณ
4,900,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับ ปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํ า ซอยหมู บ า น
เจริญทรัพย 1 ดังนี้
- ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. กว า งเฉลี่ ย
6.20 – 10.70 ม. ยาว 632 ม.
หนา 0.15 ม. พื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า
4,440ตร.ม. ท อ ระบายน้ํ า ขนาด
0.40 ม. พรอมบ อพั กในผิ ว จราจร
ยาว 424 ม. ทอระบายน้ํา ขนาด
0.60 ม. พรอมบ อพั กในผิ ว จราจร
ยาว 809 ม. และอื่ น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

โครงการปรับ ปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยหมูบานเจริญ
ท รั พ ย 1 ง บ ป ร ะ ม า ณ
4,900,000.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ถนน
คสล. และระบบระบายน้ํา ซอย
หมูบานเจริญทรัพย 1 ดังนี้
- ปรับ ปรุง ถนน คสล. กวางเฉลี่ ย
4.90 – 8.00 ม. ยาว 565 ม.
หนา 0.15 ม. หรื อพื้ น ที่ ไ ม น อย
กว า 3,820ตร.ม. ท อ ระบายน้ํ า
ขนาด 0.40 ม. พรอมบ อพักในผิว
จราจร ยาว 397 ม. ทอระบาย
น้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบ อพักใน
ผิวจราจรยาว 679 ม. และอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

๔๕.

ชื่อโครงการ

รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

7. โครงการปรับปรุง ผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)

โครงการปรั บ ปรุ ง ผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)
งบประมาณ 8,170,000.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจร
พารา แอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 28 ม.
ยาว368 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอย
กวา 12,100 ตร.ม. และอื่น ๆ ตาม
แบบ แป ลนของเทศบา ลนคร
อุบลราชธานี

โครงการปรั บ ปรุ ง ผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)
งบประมาณ 8,170,000.- บาท
- เพื่อ จา ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจร
พารา แอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. กวา งเฉลี่ย 28 ม.
ยาว368 ม. หนา 0.05 ม. หรือ พื้นที่
ไมนอยกวา 10,360ตร.ม. งานถนน
คสล.พื้นที่ไ มนอยกวา 400 ตร.ม. งาน
กอสรางทางเทา คสล. พื้นที่ ไม นอยกวา
1,600 ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ซอยเลี่ย งเมือ ง 7
งบประมาณ 8,760,000.- บาท
- เพื่อ จา ยเป น คา ปรับ ปรุ ง ถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอยเลี่ย งเมื อง 7
ดังนี้
- ปรับปรุง ถนน คสล. กวางเฉลี่ย 8.00–
12.00 ม. ยาว737 ม.หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไ มนอยกวา 7,770ตร.ม. ท อระบาย
น้ํ า ขนาด 1.00 ม. พร อ มบ อ พั ก ในผิ ว
จราจร ยาว 575 ม. ท อระบายน้ํา ขนาด
0.60 ม. พร อมบ อพักในผิวจราจร ยาว
40 ม. และอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ซอยเลี่ยงเมือง 7
งบประมาณ 8,760,000.- บาท
- เพื่อ จ า ยเป น คา ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอยเลี่ย งเมื อง 7
ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. กวา งเฉลี่ย 7.70
– 11..30 ม. ยาว742 ม.หนา 0.15 ม.
หรื อพื้นที่ ไม นอยกวา 7,370 ตร.ม. ท อ
ระบายน้ําขนาด 1.00 ม. พรอมบ อพักใน
ผิว จราจร ยาว 580 ม. ท อ ระบายน้ํ า
ขนาด 0.60 ม. พรอมบ อพักในผิวจราจร
ยาว 30 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี

8.โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ
ระบบระบายน้าํ ซอยเลี่ยงเมือง 7

๔๖.

โครงการที่ขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง
ประจําป พ.ศ. 2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 (จายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2562)
จํานวน 6 โครงการ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

1.โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจร
พารา แอสฟ ล ท ค อนกรี ต ซอย
ธรรมวิถี 10

โครงการปรับ ปรุ ง ผิ ว จราจรพารา
แอสฟ ล ท ค อนกรี ต ซอยธรรมวิ ถี
10
งบประมาณ2,340,000.- บาท

โครงการปรับปรุง ผิ วจราจรพารา
แอสฟ ล ทค อนกรี ต ซอยธรรมวิถี
10
งบประมาณ 1,990,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร
พารา แอสฟ ล ท ค อนกรี ต ซอย
ธรรมวิถี 10 ดังนี้

- เพื่อจา ยเป นคา ปรับ ปรุงผิ วจราจร
พารา แอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรม
วิถี 10 ดังนี้
- ปรับ ปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟล ท
หนา 0.05 ม.กว างเฉลี่ ย 7.40 –
7.85 ม. ยาว 620 ม. พื้นที่ไม นอย
กว า 4,630ตร.ม. และอื่น ๆ ตาม
แบ บแ ปลนขอ งเท ศบา ลนคร
อุบลราชธานี
2.โครงการปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรัง
ฤทธิ์ 1

โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1
งบประมาณ 693,000.- บาท
- เพื่อจ ายเป น คาปรับ ปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ําซอยพโลรั งฤทธิ์
1 ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กว า งเฉลี่ ย 3.00 – 4.70 ม. ยาว
364 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 465 ตร.ม.
พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

- ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟล ท
หนา 0.05 ม.กวางเฉลี่ ย 5.60 –
7.85 ม.พื้นที่ไ ม นอยกวา 4,070
ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการปรั บปรุ ง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1
งบประมาณ 681,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ําซอยพโลรังฤทธิ์
1 ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 3.00 – 4.70 ม. ยาว
128 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 450
ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี
-

๔๗.

ชื่อโครงการ

รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

3.โครงการปรับ ปรุ งถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอยชยาง
กูร 28 – ซอย ชยางกูร 30
(ขางบานเลขที่ 13)

โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 –
ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13)
งบประมาณ 727,000.- บาท
- เพื่อ จายเป น คาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28
– ซอย ชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่
13) ดังนี้

โครงการปรั บปรุ ง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 –
ซอยชยางกู ร 30 (ข า งบ า นเลขที่
13)
งบประมาณ 627,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํ า ซอยชยางกู ร
28 – ซอย ชยางกู ร 30 (ข า ง
บานเลขที่ 13) ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กว างเฉลี่ ย 2.90 – 6.70ม. ยาว
110ม. หรือพื้นที่ไม นอยกวา 459
ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี

- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ ย 4.50 – 5.90 ม. ยาว
90 ม. พื้นที่ไม นอยกวา 470ตร.
ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
4.โครงการปรับ ปรุ งถนน คสล.
และ ระบบระบายน้ํ า ซอย
ชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83)

โครงการปรับ ปรุ ง ถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ํ า ซอยชยางกู ร 40
(ขางบาน เลขที่ 83)
งบประมาณ540,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํ า ซอยชยางกู ร
40 (ขางบาน เลขที่ 83) ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.05 ม.
กว า งเฉลี่ ย 5.80 – 6.00 ม.ยาว
78 ม.พื้นที่ ไ ม นอ ยกวา 445ตร.ม.
พร อมระบบระบายน้ํ า และอื่ น ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

โครงการปรับ ปรุงถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40
(ขางบาน เลขที่ 83)
งบประมาณ 520,000.- บาท
- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ปรั บ ปรุ ง ถนน
คสล. และระบบระบายน้ํา ซอย
ชยางกูร 40 (ข างบ าน เลขที่ 83)
ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.05
ม. กว า งเฉลี่ ย 5.80 -6.00 ม.
ยาว77 ม. หรื อพื้ น ที่ไ ม น อยกว า
435ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา
และอื่ น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

๔๘.

ชื่อโครงการ

รายละเอียดเดิม

รายละเอียดใหม

5.โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8
ระบบระบายน้าํ ซอยชยางกูร 8
งบประมาณ 2,149,000.- บาท
- เพื่อจ ายเป น คาปรับ ปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8
ดังนี้

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8
งบประมาณ 2,110,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 8
ดังนี้

- ปรับ ปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา1,337ตร.ม. และอื่น
ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กวา งเฉลี่ ย 4.50 – 6.80 ม. ยาว
230 ม. ห รื อ พื้ น ที่ ไ ม น อ ยกว า
1,324ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา
แล ะอื่ น ๆ ตาม แบบ แปล นของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี

6. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล. โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.และ
และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง ระบบระบายน้ํ า ถนนผาแดง (ซอย
แยกขางบานเลขที่ 326)
(ซอยแยกขางบานเลขที่ 326)
งบประมาณ 254,000.- บาท
- เพื่อ จายเป น คาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ําถนนผาแดง (ซอย
แยกขางบานเลขที่ 326) ดังนี้

โครงการปรั บ ปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอย
แยกขางบานเลขที่ 326)
งบประมาณ 150,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับ ปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ํ า ถนนผาแดง
(ซอยแยกขางบา นเลขที่ 326) ดังนี้

- ปรับ ปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 2.70 – 3.50 ม. ยาว 32
ม.พื้นที่รวมไมนอยกวา90ตร.ม. พรอม
ระบบระบายน้ํ าและอื่ น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ ย 2.70 – 3.50 ม. หรือ
พื้น ที่ ไ ม น อยกว า 81ตร.ม. พร อ ม
ระบบระบายน้ํ า และอื่ น ๆ ตาม
แ บ บ แ ป ล น ข อ ง เ ท ศบ า ล น ค ร
อุบลราชธานี

๔๙.
เพื่อยื่นตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ขอ 89 องคปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังนั้น การจายขาดเงินสะสมประจําป พ.ศ. 2562 สภาไดเปนผูมีอํานาจ
อนุมัติ การแกไขรายงานการประชุมจึงเป นอํานาจของผูอ นุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอมอบใหสํานักการชางเปนผูชี้แจงคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญสํานักการชาง
นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง
กราบเรียนท านประธานสภาฯ กระผมนายนเรต ศรี เ มื อง ผู อํา นวยการสํา นั กการช าง ผมจะพู ด
โดยรวมคือจายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ มี ๘ โครงการ และจายขาดเงินสะสมครั้ง ที่ ๓ มี ๖ โครงการ จํา นวน
ทั้งหมด ๑๔ โครงการที่ ยั งไม ไ ดนํา ส งไปที่สํ านักการคลั ง แตแ บบเสร็จ เรีย บรอยแล ว แตเ ราไปเจอป ญหา
อุปสรรคที่ไมสามารถที่จะไปกอสรางได เช นเจอเป นซอยตันบาง บางซอยระยะก็ไม ถู กตองตามแบบ ในทุก
โครงการที่ขอแกไขไมไดเพิ่มจํานวนเงินแตจํานวนเงินลดลงครับ เชนโครงการที่ ๑

ชื่อโครงการ
1.โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช

รายละเอียดเดิม
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช
งบประมาณ 1,735,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช
ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลีย่
3.00 ม. ยาว 258 ม. หนา 0.15
ม. พื้นที่ไมนอยกวา 1,100ตร.ม. ทอ
ระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอมบอ
พักในผิวจราจร ยาว 258 ม. และอื่น
ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

รายละเอียดใหม
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ถนนพรหมราช
งบประมาณ 1,530,000.- บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล.
และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช
ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลีย่ 1.80
ม. ยาว 258 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นทีไ่ มนอยกวา 435 ตร.ม. ทอ
ระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอมบอพัก
ในผิวจราจร ยาว 258 ม. และอืน่ ๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

๕๐.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม / เชิญทานสมาชิกครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปโครงการที่ ๒ เชิญชี้แจงครับ
นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชํานาญการ
ขอความนี้ ตามแบบจริงๆ ยาว 360.50 ม. แตเ นื่องจากอาจจะเกิดการคาดเคลื่ อนตอนคํานวณตัวเลย
จึงกลายเปน ยาว 212 ม. เนื่องจากมีซอยยอยหลายซอย พรอมบอพัก
ชื่อโครงการ
2.โครงการปรับปรุง ถนน คสล. และ
ระบบระบายน้าํ ถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว

รายละเอียดเดิม
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้าํ ถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว
งบประมาณ 3,857,000.- บาท
- เพื่อ จ า ยเปน ค า ปรับ ปรุ ง ถนน คสล.
และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว ดังนี้
- ปรับปรุง ถนน คสล. กวางเฉลี่ย 8.15
– 11.60 ม. ยาว212 ม.หนา 0.15
ม. พื้ นที่ ไม น อยกว า 3,350ตร.ม. ท อ
ระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอ มบอพัก
ในผิวจราจร ยาว 513 ม. และอื่น ๆ
ตา ม แ บบ แ ป ล นข อ ง เท ศบ า ล นค ร
อุบลราชธานี

รายละเอียดใหม
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว
งบประมาณ 3,857,000.- บาท
- เพื่อ จ า ยเป น คา ปรั บ ปรุ ง ถนน คสล.
และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว ดังนี้
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย6.80 –
10.00 ม. ยาว360.50 ม. หนา 0.15
ม. หรือพื้นที่ไ มนอยกวา 3,130ตร.ม. ท อ
ระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบ อพักใน
ผิวจราจร ยาว 664 ม. และอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีทานใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม / เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียนท านประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนถามวาอั นนี้เป นโครงการปรับ ปรุง ถูกตองหรือไมคะ วิธีการ
ปรับปรุงตอนเอามาครั้งแรกความกวางเฉลี่ยทานเอามาจากไหนคะ พื้นที่ที่ทานเอามาคือพื้นที่รอบตลาดทั้งหมด
ถาเอามาทั้งหมดแลวความยาวจะเพิ่มขึ้นไดอยางไร
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
คือวาเดิ มเลยทอวางขางเดียวแตเ ห็ นวามีงบประมาณเหลื อจึงจับ ทอวางขนาดดานขวาไปดวยเลยเพิ่ม
ความยาวดานขวาขึ้นมาเปนบางสวนเทาที่มีวงเงินเหลืออยู เชิญฝายบริหาร

๕๑.
นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนท านประธานสภาฯ กอนที่จะเสนอญัตติ ผมใหสํ านักการช างสรุป โครงการทั้งหมดที่ไดรับ
อนุมัติไปแลวและไปสํารวจกอนที่จะมีการประมาณการจัดซื้อจัดจา งอีกรอบหนึ่ง ก็ส รุป วามีทั้งหมด ๑๐ กวา
โครงการที่ขอมูล ไมตรงกับ ความเปนจริง อยา งเช นความยาวหรือพื้นที่ความกวางตางๆ โครงการไหนที่ไดรับ
งบประมาณไปแล ว ถาจะขอแก ไข ๑. อยาให งบประมาณเพิ่มขึ้น ๒. ถางบประมาณไมเพิ่มขึ้นแตพื้นที่ล ดลง
ขนาดลงก็ใหลดงบประมาณลงมา เพราะถาเพิ่มวงนั้นจะเป นการขออนุมัติใ หม ๓. โครงการไหนที่ป รับขนาด
ของทอหรือวาความยาวของถนนหรือความกวาง พื้นที่มันลดลง วงเงินที่เหลื อสามารถนําไปใช ป ระโยชนอยาง
อื่นไดหรือไมอยางเชนเพิ่มทอระบายน้ํา โดยใหอยูในงบประมาณเทาเดิม
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผูท รงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค จันจําปา
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ใน ๒ ตัวอยางที่ตั้งขึ้นมานั้นผมเพียงจะตั้งขอสั งเกตวาอาจจะเป นเรื่อง
การตรวจสอบเพื่อความถูกตองใหเ กิดประโยชนสู งสุ ด อยา งเช นโครงการที่ ๑ พื้นที่ล ดลงเกือบครึ่งตอครึ่งแต
งบประมาณลดลงเพียง ๒๐๕,๐๐๐ บาท ผมเกรงวาจะไดมีการมาขอแกไขตัว เลขอี ก ไมแนใจวามีการตรวจทาน
อยางละเอียดหรือไม มาเปรียบเทียบในโครงการที่ ๒ เราพบวาพื้นที่แตกตางอยู ๒๒๐ ตร.ม. และมีทอเพิ่มขึ้น
๑๕๑ เมตร แตงบประมาณเรายังใช คงเดิมอะไรทํานองนี้ ผมเกรงวาการตรวจสอบหรือการบริห ารเม็ดเงินนี้
เดี๋ยวจะมีปญหาตามมาใหเราได แกไขเพิ่มเติมอีก อันนี้เพียงตั้งขอสังเกตครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานเจาหนาที่ครับ
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คือการออกแบบการกอสรางเดิมนั้นการทํา ทอระบายน้ําคือจะใช
ดินเดิม พอไปสํารวจแลวลักษณะพื้นที่กอสรางคอนขา งคับแคบ จึง มีการวางแผนใหมวาดินเดิมที่ขุดขึ้นมานี้จะ
นําไปทิ้ งไวที่ส วน ๑๑ ไร ทั้ ง หมด แลวจึง นําทรายเขาไปถมทับ ทอระบายน้ําแทน เนื่ องจากมีป ระสิ ทธิภาพ
มากกวาครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย พรหมสอน
สมาชิ กสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี กรณีของจา ยขาดเงินสะสมโครงการปรับ ปรุงถนน คสล. และระบบ
ระบายน้ําที่กําลังพิจารณาอยูในขณะนี้ ผมขอตั้งเปนขอสังเกต ๒ ประเด็น ๑.ทั้ง ๘ โครงการที่พิจารณากันอยูนี้
จากการที่ส ภาและผู บ ริห ารเห็ น ชอบรว มกั นในการกํ าหนดท อระบายน้ํ าต องมีความกว าง ๘๐ ซ.ม. แตใ น
โครงการที่เสนอมาจะมีทอระบายน้ําที่มีความกวาง ๘๐ ซ.ม. อยูเพียง ๒ โครงการ นอกนั้นจะเปน ๖๐ ซ.ม.

๕๒.
และ ๔๐ ซ.ม. ประเด็นที่ ๒ โครงการที่ ๓,๔,๖,๗ และโครงการที่ ๘ งบประมาณเท าเดิม แตในรายละเอียด
แลวทั้งความกวางความยาว พื้นที่มันลดลงแตเงินเทาเดิม ขอตั้งเปนขอสังเกตครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เนื่องจากมีการเปลี่ยนเปนการใชดินทรายในการกลบบอจึงทําใหใชงบประมาณจํานวนเทา เดิมตามที่ทาน
เจาหนาที่ไดอธิบายรายละเอียดไปเมื่อสักครู มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ ไมมี ผมจะขอมติ ที่ป ระชุ มเปน
รายโครงการเลย เริ่มจากโครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณและราคากอสราง (จายขาดเงิน
สะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) จํานวน ๘ โครงการ
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช
โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมั ติ ให แก ไขรายละเอียดโครงการกอ สร างระบบสาธารณูป โภคภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนน
พรหมราช
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนโดยรอบ
ตลาดหนองบั ว โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนโดยรอบ ตลาดหนองบัว โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไ ขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับ ปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว

๕๓.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 12.3 โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 12.3 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 12.3

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอยชยางกูร 40– หนองฮาง) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลนครอุบล
ราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุ ขาสงเคราะห 11 (ช วงซอย
ชยางกูร 40 – หนองฮาง)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี

๕๔.
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ให แก ไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุง ถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุ ขา
สงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1 โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๖ โครงการปรับ ปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยหมูบ าน
เจริญทรัพย 1
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต
ถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีตถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท คอนกรีตถนนราชธานี (ช วง
หอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)

๕๕.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยเลี่ยงเมือง 7 โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยเลี่ยงเมือง 7 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยเลี่ยงเมื อง 7

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนโครงการที่ขอแกไ ขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและราคากอสรา ง (จายขาดเงินสะสม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒) จํานวน ๖ โครงการ
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต
ซอยธรรมวิถี 10 โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต
ซอยธรรมวิถี 10 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง

๕๖.
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยพโลรังฤทธิ์ 1
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 – ซอย
ชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13)
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40
(ขางบานเลขที่ 83)

๕๗.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 8 โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 8 โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนผาแดง (ซอยแยกขางบานเลขที่ 326) โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา
ถนนผาแดง (ซอยแยกขางบานเลขที่ 326) โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูป โภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอย
แยกขางบานเลขที่ 326)

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา ในขอ ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติแก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจง
งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการชาง) (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบ ลราชธานี) เชิ ญ
ครับ

๕๘.
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ญัตติ ขออนุ มัติแ กไขเปลี่ ย นแปลงคําชี้ แ จงงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี มี ความประสงคข ออนุ มั ติ แ ก ไขเปลี่ ย นแปลงคํ าชี้ แ จงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสวนของสํานักการชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน (312) จํานวน 1 โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ไดอนุมัติงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 23 โครงการ แตเ นื่องจาก
มีรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายของโครงการฯที่ปรากฏในเทศบั ญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1 โครงการที่ไมสามารถดําเนินการกอสรางได
- โครงการปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรพาราแอสฟ ล ท ค อนกรี ต ซอยสุ ข าอุ ป ถั ม ภ 9 งบประมาณ
3,100,000.-บาท
เนื่ อ งจากรายละเอี ย ดที่ ป รากฏในเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป พ.ศ. 2562
มีรายละเอียดไมตรงกับแบบแปลนการกอสราง
เหตุผล
เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายโครงการกอสราง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับ ปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟล ทคอนกรีต
ซอยสุขาอุปถัมภ 9 งบประมาณ 3,100,000.-บาท สามารถดําเนินการกอสรางเพื่อแกไขป ญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนได และเพื่อใหการกอสรางเปนไปดวยความถูกตองมีรายละเอียดที่ตรงกับ แบบแปลน
การกอสราง สํานักการชาง จึงขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ดังนี้
ขอความเดิม
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต
ซอยสุขาอุปถัมภ 9 งบประมาณ 3,100,000.-บาท
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 9 ดังนี้
- ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท หนา 0.05 ม.
พื้นที่ไมนอยกวา 7,020 ตร.ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

ขอความใหม
1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลท
คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 9 งบประมาณ
2,920,000.-บาท
- เพื่อจายเป นคาปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 9 ดังนี้
- ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท หนา
0.05 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 5,710 ตร.ม.
- งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี

๕๙.
ดังนั้น เพื่อใหโครงการกอสรางดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยสามารถดําเนินการกอสรางไดตาม
แบบแปลนที่ถูกตอง และบรรลุตามวัตถุ ป ระสงค โดยอาศัย อํานาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธี ก ารงบประมาณขององค กรปกครองส ว นทองถิ่ น พ.ศ. 2541 และที่ แ กไ ขเพิ่ ม เติม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2,3)
พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ย นแปลงงบประมาณ ข อ 29 การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํา
ชี้แจงประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ย นแปลง
สถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่ น สําหรับรายละเอียดนั้นดิฉั นขอมอบใหทางสํานักการชาง
เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ทําไมพื้นที่ลดลงเยอะแตงบประมาณลดลงนิดเดียว เชิญครับ
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่เ คารพและท า นสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น คื อ งบประมาณ
3,100,000 บาท นี้คืองบประมาณที่สภาฯอนุมัติไปครั้งกอนครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แลวเกี่ยวกันอยางไร
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
คือราคาจริงๆนั้นมันสี่ลานกวาบาทแตโดนตัดลดงบประมาณจึงตองลดพื้นที่ลงครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
อันนี้คืองบประมาณปกติใชไหมครับ
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
ใชครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตเรียนถามวาตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแลว คะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
จริงๆแลวทานตองจัดซื้อจัดจางกอนแลวทําไมได ไมใชมาขอแกไขตามงบประมาณ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขออนุญาตคะ อยากทราบวาที่โดนตัดนี้ตัดเพราะเงินไมพอหรือวาตัดเพราะไมสามารถดําเนินการได
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
คืออยางนี้นะครับ คือของบประมาณไปสี่ลานกวาแตโดนตัดลดเหลือ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท แตทางเทศบาล
เขาไมสามารถดําเนินการกับงบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท นี้ไดอยางนี้ใชหรือไมครับ
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
ใชครับ

๖๐.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
แลวไดทําการจัดซื้อจัดจางไปหรือยัง
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
ยังครับ คือ ประเด็นที่เ รายังไมไ ดทํา การจัดซื้อจัดจางเพราะวาพอไปสํ ารวจหนางานจริงๆแล วพื้นที่ที่
สามารถกอสรางได คือ หาพันกวาตารางเมตร
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มันก็ควรจะตองมีเหตุผลวาไมสามารถทําไดกอนแลวจึงคอยมาแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญทานสมาชิกครับ
นายภพ ภูสมปอง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายภพ ภูส มปอง สมาชิ ก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กรณีนี้ผมวาควรจะมีการจัดซื้อจัดจางใหเสร็จสิ้ นกระบวนการเสียกอนครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ป ญหาคื อพื้ นที่ ที่ข องบประมาณไปคือ ๗,๐๒๐ ตร.ม. แต พอไปสํ า รวจหนา งานมีแ ค 5,710 ตร.ม.
เพราะฉะนั้นตอใหไปจัดซื้อจัดจางอยางไรก็ไมไดเพราะไมมีพื้นที่ เชิญครับ
นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอั มพล ทองพุ ในฐานะ
เจาหนาที่งบประมาณ ประเด็นแรกที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงก็คือเนื่องจากพื้นที่ที่เคยขออนุมัติตอสภา หลังจากที่
สภาอนุมัติแลวไดไปสํารวจอีกรอบหนึ่งปรากฏวาพื้นที่มันลดลง ไมส ามารถดําเนินการตามที่ขออนุมัติกับสภา
ครั้งแรกไว ถาไปดําเนินการจัดซื้อจัดจางจะเกิดปญหาเนื่องจากพื้นที่ที่เราส งมอบมันไมเพียงพอ ซึ่งโดยระเบียบ
วิธีการงบประมาณการแก ไ ขเปลี่ ยนแปลงคํา ชี้ แจงหรือการแก ไ ขรายละเอีย ดโครงการ ถาเป นคุณภาพและ
ปริมาณเปลี่ยนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ จะตองขอความเห็ นชอบตอสภา ซึ่ง
ตรงนี้ผ มก็ คิดวาทํา ตามขั้นตอน แตใ นการคํานวณราคากลาง ณ ป จจุบั นมันอาจจะเปลี่ ย นแปลงจากการขอ
อนุมัติครั้งแรก โดยหลักการแลวทางสํานักการชางก็ตองประมาณการตามราคาปจจุบันเปนหลัก ซึ่งผมคิดวาถา
ดําเนินการตามขั้นตอนตรงนี้แลวก็ไมนาจะมีอะไรผิดระเบียบ แตถาไมขอแกไ ขก อนมันอาจจะผิ ดระเบี ยบเพราะ
พื้นที่เรามีไมเพียงพอและถาสมมุติมีคูสัญญาแลวสงพื้นที่ใหเขาไมครบก็จะมีประเด็นตามมาอีกครั บ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภา ขออนุญาตวาเพื่อความถูก ตองและใหเ กิดประโยชนสูง สุดดิฉันคิดวาควร
จะตองนํากลับไปปรับปรุงใหมแลวคอยนําเขาสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทางคณะผูบริหารไดพิจารณาแลววาขอถอนญัตตินี้คะ

๖๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัติใหถอนญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหถอนญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีม ติ อนุ มั ติ ให ถ อนญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ย
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบี ยบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา ในขอ ๔.๕ ญัตติ ขอเสนอญัตติการขอใช ที่ร าชพัส ดุ
เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยขาพเจานางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มีความประสงค
จะขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการใหสิทธิ์อันเกี่ย วกับ พัส ดุห รือรับ มอบให เป นผู ดูแ ลที่ราชพัส ดุ คือ บริเ วณ
หอประวัติศาสตรอุบลราชธานีศรีวะนาไลย (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลัง เกา) และบริเวณพื้นที่ศาลา
กลางจังหวัดอุบลราชธานีเกา เพื่อประโยชนสาธารณะตามหนาที่และอํานาจของกฎหมาย ระเบียบของทาง
ราชการในส วนที่เ กี่ย วกั บ องคกรปกครองส วนทอ งถิ่ น ตลอดจนในส วนที่เ กี่ย วข อ งกับ กฎหมายเฉพาะและ
กฎหมายทั่วไปกับสวนราชการอื่นๆ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองขอความเห็ นชอบจากสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

หลักการ
1. ตามข อ 9 ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยการพัส ดุข องหน วยการบริห ารราชการส ว น
ทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 กํา หนดวา “ในกรณีที่มี ผู อุทิศพัส ดุให
เปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับ พัสดุห รือมอบให เป นผู ดูแ ลพัส ดุ
นั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการส วนทองถิ่นจะรับ เอาพัส ดุ
หรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น
การได ม าซึ่ ง พั ส ดุ ห รื อ บริ ก ารนอกเหนื อ จากที่ ร ะเบี ย บนี้ ไ ด กํ า หนดไว และไม มี ร ะเบี ย บของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลั กษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้”

๖๒.
2. ตามมาตรา 122 แห งพระราชบั ญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
บัญญัติวา “ใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบี ย บสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส พ.ศ.2549 และบรรดาระเบีย บ ข อบั งคับ ประกาศ ข อบั ญญัติ
และขอกําหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอื่นที่ไ มอยู ภ ายใต
บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบี ย บสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 แลวแตกรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เ กี่ย วกับพัส ดุ การจัดซื้อ
จัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขั ดหรือแยง กับพระราชบั ญญัติ
นี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
3. หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข อหารือแนวทางปฏิ บัติตามพระราชบั ญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบี ย บกระทรวงการคลั งวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ไดวินิจฉั ย วา “กรณีที่มี ผู อุทิศพัส ดุให เป นกรรมสิ ทธิ์แ กองคกรปกครองส วน
ทองถิ่น (อปท.) หรือ ใหสิทธิ์อันเกี่ยวกับ พัส ดุห รือมอบใหเ ป นผูดูแ ลพัส ดุนั้น ถ าการกระทําดังกล าวมี เงื่อนไข
หรือมี ภาระติดพั นหนวยการบริห ารราชการส วนทองถิ่ นจะรับ เอาพัส ดุห รือสิ ทธินั้นๆ ไดตอ เมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ”
4. ขอ 14 ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช และจัดหา
ประโยชน เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2552 กําหนดวา “ผู
ขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะใชที่ราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ ถ าที่พัส ดุนั้นตั้งอยู ใ นกรุง เทพมหานคร
ใหทําความตกลงกับธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุนั้นตั้งอยูในจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอใช ที่ราชพัส ดุตอสํ านักงานธนา
รักษพื้นที่ พรอมทั้งแจ งเหตุผ ลและความจํา เป นในการขอใช ที่พั ส ดุนั้น โดยตองไดรับ ความยิ นยอมจากผู ว า
ราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับธนารักษ โดยจะเข าใช ป ระโยชนในที่ราชพัส ดุไดตอเมื่ อไดรับ อนุญาต
จากกรมธนารักษแลว”ประกอบ ขอ 18 ของกฎกระทรวงเดียวกันกําหนดวา “ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดูแล
และบํ ารุง รั กษาที่ ราชพั ส ดุ โดยให ผู แ ทนกรมธนารัก ษ เข าตรวจสอบสภาพที่ร าชพัส ดุ ได เป นครั้ง คราวใน
ระยะเวลาอันควร
ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัส ดุมิ ไดดูแ ลและบํ ารุงรักษาที่ราชพัสดุ จนทําให เห็ นไดวาจะเป นเหตุให เ กิดความ
เสียหายตอที่ราชพัสดุนั้น ใหกรมธนารักษแจงให ผู ใช ที่ราชพัส ดุจัดการอย างหนึ่งอย างใดเพื่อบํ ารุงรักษาที่ราช
พัสดุ ถาผูใชที่ราชพัสดุดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรมธนารักษจะแจงให ส งคืนที่ราชพัส ดุนั้น
ก็ได

เหตุผล
1. ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมื อการบริห ารจัดการทรัพย สิ นบริเวณหอ
ประวัติศาสตรอุบลราชธานีศรีวะนาไลย (อาคารโรงเรีย นเบ็ญจะมะมหาราชเกา) และบริเวณพื้นที่ ศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี (หลังเกา) ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กรมธนารักษ เรียกวา “ผูอนุญาตใหใชที่ ราชพัสดุ”
กรมศิลปากร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรียกวา “ผูใหความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุ” กับองคการบริห ารส วน
จังหวัดอุบลราชธานี เรียกวา “ผูขอใชที่ราชพัสดุ” และไดมีการลงนามในบันทึกดังกลาวเปนที่เรียบรอยแล วเมื่ อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 โดยทั้งสามฝายมีขอตกลงในการใหค วามรว มมือ ในการดํา เนินการบริหาร
จัดการบริเวณหอประวัติศาสตรอุบลราชธานีศรีวะนาลัย (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเกา)

๖๓.
และบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกา ในที่ดิ นราชพัสดุแ ปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.3
ตํ าบลในเมือง อําเภอเมือ งอุบ ลราชธานี จัง หวั ดอุบ ลราชธานี เนื้อที่ป ระมาณ 14 ไร 2 งาน 50
ตารางวา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการฟนฟู และดูแลรักษาสภาพแวดล อมให ดีขึ้ น โดยการปลู กตนไม เพื่อช วย
ลดอุณหภูมิของอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 หรือเป นสถานที่สํ าหรับ พักผอน
หยอนใจ ออกกําลังกาย เพื่อสนับสนุนนโยบายการเสริมสรางสุ ขภาพและแกไขป ญหายาเสพติดของรัฐบาล
หรือเปนแหลงคนควาหาความรูของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป นแหล งทองเที่ย ว
ทางศิลปวัฒนธรรม และมีรายละเอียดของขอตกลงจํานวน 5 ขอ (รายละเอีย ดปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
ซึ่งผูขอใช ป ระโยชนในที่ราชพัส ดุในที่นี้ คือ องคการบริห ารส วนจังหวัดอุบ ลราชธานี และตองดําเนินการใช
ประโยชนใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
2. ตอมาทางจังหวัดอุบลราชธานี ไดมี การประชุ ม คณะกรรมการบริห ารจัดการทรัพย สิ นตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนหอประวัติศาสตร (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเกา) และบริเวณพื้นที่ศาลากลางจัง หวั ด
เดิม ครั้งที่1/2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมไดมีมติยกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ตามข อ 1 และให เ ปลี่ ย นแปลงผู ข อใช ที่ ร าชพั ส ดุจ าก “องคก ารบริห ารส ว นจั ง หวัด อุ บลราชธานี ” เป น
“เทศบาลนครอุบลราชธานี”แทน
3. ตอมาทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับหนังสือ จังหวัดอุบลราชธานี ดวนที่สุ ด ที่ อบ 0017.2/ว
2684 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การ
บริหารจัดการทรัพยสินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหอเกีย รติย ศ (อาคารโรงเรีย นเบญจะมะมหาราชเกา)
และบริเวณพื้นที่ศาลากลางหลังเกา ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 เชิญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเข า
รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ
หองประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และปรากฏวาไดมี การลงนามในบั นทึกข อตกลง
ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวนั้น
เทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได พิจารณาถึง บั นทึกข อตกลงความรวมมื อการบริห ารจัดการทรั พย สิ นฯ
ฉบับที่ไดมีการลงนามแลวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 และบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริห ารจัดการ
ทรัพยสินฯ ฉบับที่จะไดมีการลงนามในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เห็นไดวา มีข อความและเนื้อหาสาระเปน
อยางเดียวกัน มีความแตกตางกันเฉพาะชื่อผูขอใชประโยชนโดยเปลี่ยนแปลงจาก “องคการบริหารสว นจัง หวั ด
อุบลราชธานี” มาเป น “เทศบาลนครอุบ ลราชธานี” พิจารณาแล วจะเห็ นไดวาการรับ มอบพื้นที่ดังกล าวมา
บริหารจัดการใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงขางตนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตามเงื่อนไขของข อตกลงและ
ระเบียบของทางราชการ เปนกรณีที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจะตองรับ ภาระหนาที่แ ละอํานาจที่เ พิ่ม ขึ้นจาก
หนาทีใ นการจั ดทําบริการสาธารณะที่มี อ ยู เดิม เป นอัน มาก ซึ่งจะส งผลกระทบต อการใช ทรัพ ยากรทางการ
บริหารจัดการพื้นที่ดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง งบประมาณรายจายที่เพิ่ม ขึ้ นอย างมี นัย สํ าคัญ ถื อเป นเงื่อนไข
และภาระติดพันที่จะตองปฏิบั ติตาม โดยรายละเอีย ดของตัวอาคารของโรงเรีย นเบ็ ญจะมะมหาราชเกาและ
บริเวณพื้นที่ศาลากลางหลังเกา ทางสํานักการชางไดจัดเตรียมการนําเสนอข อมูล ภาพถ ายประกอบโครงการ/
แผนงานและงบประมาณที่จะดําเนินการใหที่ประชุมไดรับทราบในเบื้องตน
ดัง นั้ น เพื่ อให ก ารขอใช แ ละการบริห ารพื้น ที่ดั ง กล า วเป น ไปด วยความเรีย บรอ ยและถู ก ตองตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและระเบี ย บของทางราชการ จึงขอเสนอญัตติข อความเห็ นชอบการให ใช สิ ทธิ์อัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือรับมอบใหเปนผูดูแลในที่ราชพัสดุดังกลาวตามรายละเอียดที่กลาวขางตนตอประธานสภา

๖๔.
เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ไดพิจารณาและมี ม ติเห็ นชอบ
ตอไป
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดเห็นชอบในญัตติขอใชที่ราชพัสดุ โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบในญัตติขอใชที่ราชพัสดุ โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ เห็นชอบ ในญัตติ ขอใชที่ราชพัสดุ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา ในขอ ๔.๖ ญัตติ ขออนุมัติใช จายเงินสะสมเพื่อแก ไข
ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ดวยเทศบาลนครอุบ ลราชธานีมี ค วามประสงคจะขออนุมั ติ ใช จายเงิน สะสม เพื่อ แกไ ขป ญ หาความ
เดือ ดร อนให กับ ประชาชนและเพื่อ ดํา เนิ นการตามภารกิ จอํ านาจหนา ที่ใ ห ครอบคลุ ม ซึ่ง ป จ จุบั นเทศบาล
นครอุ บ ลราชธานี มี ย อดเงิ น สะสมที่ นํ า ไปใช ไ ด ค งเหลื อ ณ วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2562 จํ า นวน
241,074,099.47 บาท (สองรอยสี่สิบเอ็ดลานเจ็ดหมื่นสี่พันเกาสิบเกาบาทสี่สิบเจ็ดสตางค)
ดังนั้น เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบ ลราชธานี จึงไดจัดทํา
โครงการเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 4 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,550,000 บาท (สิ บ สาม
ลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิ นและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข อ 89
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) ให กระทํ าไดเฉพาะกิ จการซึ่ง อยู ใ นอํา นาจหน าที่ ข ององคกรปกครองส ว นทอ งถิ่ นซึ่ง
เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เ ปนการเพิ่มพูนรายไดข ององคกรปกครองส วนทองถิ่ น
หรือ กิจการที่จัด ทํา เพื่อ บํ า บั ดความเดื อดรอนของประชาชน ทั้ง นี้ ตองเป นไปตามแผนพั ฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่ นแตล ะประเภทตาม
ระเบียบแลว
(3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุ คลากรไม นอยกวาสามเดือนและกันไวอีก
รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําป นั้น เพื่อเป นคา ใช จายในการบริห ารงานและกรณีที่มี ส าธารณภั ย
เกิดขึ้น

๖๕.
(4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้
ผูกพันให เสร็จสิ้ นภายในระยะเวลาไม เ กินหนึ่งป ถั ดไป หากไม ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหก าร
ใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป
ทั้งนี้ ใหอ งคกรปกครองส วนทองถิ่ นใช จายเงิ นสะสม โดยคํานึง ถึ งฐานะการเงินการคลัง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว
เหตุผล
เพื่อใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเป นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข องและเพื่อแก ไขปญหาความเดือดรอน
ให กับ ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุ บลราชธานีตามอํานาจหน าที่ ซึ่ งโครงการที่ เสนอขอรับ งบประมาณเป น
โครงการที่รวบรวมมาจากป ญหาและความต องการของประชาชนในเขตเทศบาลผ านช องทางตา งๆ เช น เวที
ประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เทศบาล
นครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดานคุณภาพชีวิ ต จํานวน 4 โครงการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,550,000 บาท ดังนี้
1. โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ) งบประมาณ 3,100,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนสาธารณะทุงศรีเมือง
งบประมาณ 2,000,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ 6,600,000 บาท
4. โครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหนองบัว งบประมาณ 1,850,000 บาท
รายละเอียดโครงการฯ จํานวน 4 โครงการ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ดังนั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใ ช จายเงินสะสมเพื่อดําเนินการดังกล าว ตอ
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
โครงการที่ ๑ โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ) งบ ประม าณ 3 ,1 00 ,0 00
บาท เชิญทานสมาชิกครับ
นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ จริงๆโครงการเตาเผาศพนี้เทาที่ทราบก็ คือไดรับ งบไปแล วครั้งหนึ่ง
แตวาถูกตัดแลวก็ทําไมได ทีนี้พอสมาชิ กสภาชุ ดนี้เ ขามา ผู นําชุ มชนเขาก็ไดมาถามอยูเรื่อยทางสมาชิ กสภาจึง
ทราบวามันเป นการขอที่ไ มถูกตอง ก็คือเป นที่ของกรมธนารักษ ตอนแรกก็ไปขอที่พระพุทธ พระพุทธก็ไม มี
อํานาจก็เลยประสานงานทางทานธนารักษและทานปลัดเทศบาลจนขณะนี้ทราบวาทางธนารักษไ ดอนุญาตให ใช
ที่ไดแลวคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
สําหรับที่จะกอสรางนี้ทําจุดใหมหรือทําจุดเดิมครับ เชิญครับ
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สรางขางๆจุดเดิมครับ

๖๖.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุ ญมี สุ
ปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พูดถึงเรื่องเตาเผาศพก็ขอพูดถึงป ญหาของวัดศรีป ระดูคือสราง
เสร็จแลวยังเอาไปใชไมได ขอฝากทานผูบริหารดําเนินการดวยนะครับ
นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ
ขออนุญาตครับ เกี่ยวกับเรื่องวัดศรีประดูนี้ก็คือที่ผานมาทางวัดเขา ใจผิ ดคิดวา ทางเทศบาลไมอนุญาตให
ใช แตจริงๆแลวเราอนุญาตใหตั้งแตตอนแรกซึ่ง ณ ตอนที่ไปตรวจรับงานก็ไดเชิญทางมัคทายกและพระอาจารย
ที่วัดเขามาดูแลวก็สาธิตทดสอบใหดู และเมื่อ ๓ เดือนที่แลวผมไดทําเรื่องมอบกุญแจให และนิมนตเจาอาวาส
และพระสงฆทุกรูปมาดูดวยกันและก็สาธิตวิธ ีการใชงานเรียบรอยแล วและทางเทศบาลก็ไมไดล็ อคกุญแจตั้งแต
วันนั้นเปนตนมา หลังจากนั้นก็ยังไมไดรับ แจงจากทางวัดวาจะมีการใช งาน ซึ่งผมก็ ไดกราบเรียนทานวาถาจะ
เริ่มใชเมื่อไหรใหแจงดวยเพราะวาผมจะเขาไปดําเนินการในการใชงานครั้งแรกดวย กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตโิ ครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ)
งบประมาณ 3,100,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิ ครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ)
งบประมาณ 3,100,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัตโิ ครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ) งบประมาณ 3,100,000 บาท

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ในสวนของโครงการที่ ๑,๒,๓ และ ๔ นี้จะเป นโครงการที่คล ายกันผมจึ งขอให ทานอภิป รายในภาพรวม
เชิญครับ
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาผ านไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบให เจา หนาที่สํ านักการช างเปนผู ชี้ แจง
รายละเอียดคะ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ

๖๗.
นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายณรงคฤทธิ์ ทองแสง
สถาปนิกปฏิบั ติก าร สํ านักการชา ง ขอเรียนชี้ แ จงโครงการปรับปรุง ลูว ิ่ง ทุง ศรีเมือง จากสภาพป ญหาเดิมที่
ประชาชนรองเรีย นวา ตัวลู วิ่งนี้ คอนขางแคบและวัส ดุ ที่ปูพื้ นที่เ ป นยางนิ่ มนี้ก็เ ริ่ม เสื่ อ มสภาพ เราจะทํ าการ
เปลี่ยนเปนพาราแอสฟลทพรอมขยายลูวิ่งอีกประมาณ ๔๐ ซ.ม. และจะทําการทาสี ตีเส นให ชั ดเจนครับ ในสวน
ของสวนสาธารณะห วยมวงป ญหาใหญๆก็คือบริเวณบล็อคคอนกรีตรอบหว ยมวงนี้กระดกและคนที่ไปวิ่งเกิด
อาการบาดเจ็บที่หัวเขาทําให วิ่งไมส ะดวก เราก็จะทําการเปลี่ ยนเป นพาราแอสฟล ทและจะทําการทาสี ตีเส น
ปญหาประการที่ ๒ คือ ฝงดานทิศตะวันออกคนที่ไปวิ่งจะวิ่ งเลยขึ้นไปเบี ยดกับทางจักรยานก็เ ลยคิดวา จะตอลู
วิ่งใหเปนวงรอบใหญคูขนานไปกับทางจักรยานดวยครับ ในส วนของสวนสาธารณะหนองบั วนั้นในส วนลู วิ่งเดิม
ปญหาหลักๆก็คือคนวิ่งจะไปเบียดกับทางจักรยาน เราจึงจะทําการแยกทางจักรยานไปไวส วนนอกทั้ งหมด ส วน
ที่เปนพื้นแอสฟลทเดิมนี้ก็จะทําการทาสีตีเสนใหมใหเปนลักษณะแยกขาดจากกัน จะแยกเส นทางจักรยานกับลู
วิ่งชัดเจน ประการที่ ๒ ก็คือทางฝงดานทิศตะวันตกที่เป นพื้นคอนกรีตพิมพลายตรงนั้นคนไปวิ่ ง ก็จะลื่ น เราจึง
แกปญหาดว ยการปูแอสฟลททับหนาและทาสีตีเสนใหม คนไปวิ่งหรือปนจักรยานก็จะไดสะดวกขึ้นครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุ ญมี สุ
ปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ขอสอบถามในเรื่องลูว ิ่งที่ทํ าใหมนี้วาเป นอยางไรขออนุญาต
สอบถามเปนความรูดวยครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญครับ
นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ
ในส วนนี้คือ เราจะเทแอสฟล ทแ ละทาสี ตีเ ส นทั บ หนา คุณ ภาพใช ได และงบประมาณไมสู ง ก็ จะเป น
ลักษณะแบบนี้ทั้งสามแหง ก็คือจะกําหนดไววาลูวิ่งจะแยกออกจากทางจักรยานทั้งสามแห งเลย ทางจักรยานก็
เปนสีเหมือนถนนเปนแอสฟลทดิบๆแตวาตัวลูวิ่ง นี้จะทําการทาสี อะคริลิ คสี ฟาก็จะแยกให เห็ นชั ดเจนเพราะวา
ทุกวันนี้เขาวิ่งแลวไปเบียดกันกับทางจักรยานครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิ กผู ทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย พรหมสอน
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในสวนของสวนสาธารณะหนองบัวนั้นทางฝงตะวันตกตอนกลางคืนจะ

๖๘.
มืดมากจึงขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไฟสองสวางนี้มีเพียงพอหรือไม อยากใหเรงรัดดําเนินการ ขออนุญาตตั้งเปน
ขอสังเกตครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ขอใหฝายบริหารไดเรงรัดดําเนินการตามโครงการที่ส ภาฯไดอนุมัติง บประมาณไปแลวครับ / เชิ ญทาน
สมาชิก
นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรี ย นท า นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ ก ผู ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท า น กระผมนายฤทธิ ส รรค
เทพพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนถามโครงการปรับปรุง ลูว ิ่ง สวนสาธารณะทุง
ศรีเมือง ไมแนใจวาพิมพตกในสวนของทางเดินหรือไมครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เพิ่มขอความดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม
- สมาชิกทานใดอนุมัตโิ ครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนสาธารณะทุงศรีเมือง งบประมาณ
2,000,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิ ครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนสาธารณะทุงศรีเมือ ง
งบประมาณ 2,000,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ โครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนสาธารณะทุงศรีเมือง งบประมาณ 2,000,000 บาท
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัตโิ ครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหวยมวง
งบประมาณ 6,600,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิ ครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหวยมวง
งบประมาณ 6,600,000 บาท
โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ โครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหวยมวง งบประมาณ
6,600,000 บาท

๖๙.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
- สมาชิกทานใดอนุมัตโิ ครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหนองบัว
งบประมาณ 1,850,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง
- สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิ ครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่ง สวนสาธารณะหนองบัว
งบประมาณ 1,850,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมมีสมาชิกยกมือ
- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี
ที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ โครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหนองบัว
งบประมาณ 1,850,000 บาท

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ตอไปเปนระเบี ยบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ เชิ ญทานสมาชิก ครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจากที่มีการประชุ มผูนําชุ มชน
ที่ตลาดเทศบาล ๓ ผมไดรับขอเสนอจากพี่นองประชาชนอยางแรกคือ เตาเผาศพที่ วัดปทุมมาลัย เขาอยากให
ทางเทศบาลชวยดูเนื่องจากวามีกลิ่นเหม็นมานานมาก ประการที่ ๒ ไดรับรองเรียนจาก อสม. เส นถนนเทพโยธี
เยื้องๆกับจวนผูว าฯเวลาฝนตกอยูทางทิศตะวันออกน้ําไหลลงไปยังชุ มชนของเขา ไดรับความเดือดรอนก็อยาก
ฝากทางฝายบริหารไดไปสํารวจดูความเดือดรอนของพี่นองประชาชนครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
น.อ.บุญมี สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เ คารพและสมาชิ ก ผู ทรงเกียรติทุกท าน กระผมนาวาอากาศเอกบุ ญมี
สุปรียชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมมีเรื่องที่จะนําเสนออยู ๓ เรื่อง เป นเรื่องที่เ ปนประโยชน
กับ ชุมชนและเป นหนาเป นตาของจังหวัดอุบ ล ผมขออนุญาตนําเสนอเปน Power point เรื่องแรกเป นเรื่อง
ขอบคุ ณ ของชุ ม ชนเขต ๔ ที่ ท างสมาชิ ก ได ร ว มทํ า งานกั บ ทางฝ า ยบริ ห าร ครั้ ง นั้ น ก็ เ ข า ไปสํ า รวจพื้ น ที่
สวนสาธารณะที่ผ มไดอ ภิป รายไปเมื่อ ครั้ งที่แล ว เนื่ องจากว าเราก็มี โครงการในการทํา แผนที่ ทา นนายกฯ
ไดกล าวไว สวนสาธารณะนี้เป น พื้นที่ที่ เ ล็ กคับ แคบและเสื่ อมโทรมทางคณะผู ทํางานรวมดวยกับ ผู นําชุ มชน
ก็ไดดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ใหสวยงาม และสามารถใชงานได จึงนําเรียนมาเพื่อทราบและขอบคุณคณะทํางาน
ทุกทาน ในเรื่องที่ ๒ นี้จะเปนโครงการหรือคูรางที่ผมจะนําเสนอซึ่งผมก็เห็นวาทิศทางมันจะเปนไปได

๗๐.
เนื่องจากวาในจังหวัดเรานี้จะเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนา เรามีพระอารามหลวงอยู ๓ แหง คือ วัดศรีอุบ ล วัด
สุ ป ฏนารามและวั ดป า ใหญ วั ตถุป ระสงคที่ผ มนํ าเรียนนี้ผ มขออนุญาตแจกเอกสารให กับ ทุกท าน ผมอยาก
นําเสนอวาในแหลงที่จะเปนสัญลักษณทางดานวัฒนธรรม และทางพุทธศาสนานั้น เราควรจะดําเนินการในการ
ที่จัดสรางองคพระยืน ถาเราขับรถมาจากฝงวารินจุดเดน คือวัดหลวงนี้จะเห็นพระอุโบสถชัดมาก ถาเราสรางได
จะเปนสัญลักษณ และจุดดึงดูดนักทองเที่ยวของจังหวัดอุบล สวนในเรื่องที่ ๓ เปนเรื่องของประวัติของเจาเมือง
เป น การทอ งเที่ ยวทางน้ํามู ล ทวีคูณ สานความดี เพื่อ เป น การเชื่ อมโยงสื บ สานระลึ กถึ งคุณงามความดี ของ
เจาคําผง การสงเสริมการทองเที่ยวทางแมน้ํามูลโดยเรือ ระหวางทาน้ําวัดหลวงไปยังศาลเจาคําผง ณ เกาะดอน
มดแดงย อมจะเป นสิ่ง หนึ่งที่ให ป ระชาชนลู กหลานชาวอุบ ลราชธานี ไดร ะลึ กถึงคุณ งามความดี พระคุณอั น
ยิ่งใหญของเจาคําผง ถาเป นไปไดก็จะเป นแหล ง ทองเที่ยวเป นสั ญลักษณอึกจุดหนึ่ง ถึง แมวา จะไมไดเป นเขต
รับผิดชอบของเทศบาลนครอุ บ ล แตถาเอาตรงนี้มาตอเชื่ อมด วยกันกับ หนวยงานอื่นๆมันจะดีมากครับ กราบ
ขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
เชิญทานสมาชิกครับ
นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จากที่ทานสมาชิ กบุญมีไดนําเสนอ
ถึงเรื่องการเชื่ อมต อในการขับ เคลื่ อนบ านเมืองของเรา ผมขอเรียนวาเปนการนําเสนอที่ดีเป นอยางมาก เรา
นาจะมีการสานตอหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศบาลนครอุบ ลเรานี้ถาหากวาเราทํา ตามจุดที่ทานบุ ญมี
ไดนําเสนอจะเชื่อมตอไปถึงการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจชุ มชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชื่ อมต อบู รณา
การกับหนวยงานอื่นๆ ผมวาเปนเรื่องที่ดีเ รานาจะมีการตั้งคณะกรรมการของเรารวมศึกษาความเป นไปไดซึ่ง
ตอนนี้ทราบวาเราใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาถนนแนวรอบแมน้ํามูล เราควรจะบูรณาการเชื่อมรอย
แนวคิดทานบุญมีกับภาคสวนอื่นๆเพื่อใหส มบูรณ ผมขอเสนอให มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในเรื่องของสภา
เทศบาลหรือเทศบาลนครอุบลราชธานีรวมแรงรวมใจกันเพื่อเมืองอุบลของเราครับ กราบขอบพระคุณครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบคุณครับ ฝากทางคณะผูบ ริห ารลองตั้งคณะทํางานชุดนี้ศึกษาโครงการพุทธสถานศึกษาความดี นี้ที่
อยูในเขตเทศบาลเรามีอํานาจทําอะไรไดบ าง นอกเหนืออํานาจของเราใครจะช วยไดบ าง ตั้งเป นคณะทํางาน
แลวมาชวยกัน เชิญทานรองนายกฯครับ
นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทา นประธานสภาที่ เ คารพและสมาชิ กผู ทรงเกีย รติ ทุกท าน สั ป ดาห ที่ผ า นมาก็ ได มีก าร
ประชาคมกันเรื่องนี้และตอนนี้เรารวมกั บ ทางมหาวิทยาลั ยอุ บลก็ไ ดทําการวิจัยพัฒนาริมตลิ่ งและปรับปรุงภูมิ
ทัศนและอาคารตลาดใหญ ซึ่งเราคิดวานาจะเอาตัวนี้ผนวกเขาไปดูวามีความเป นไปไดห รือไม และจะขอตั้ง
คณะทํา งานตามที่ทานประธานสภาไดเสนอแนะครับ

๗๑.
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ผมขอฝากเรื่องหองน้ําทุงศรีเมืองดวยเนื่องจากวาสกปรกมาก ๒.อยากให ทางฝ ายผูบ ริห ารทําเสื้ อกั๊กไว
เปนทีมฝายบริหารและฝายสมาชิกสภาดวย เวลาไปทํางานจะไดเห็ นไดชั ดเจน ๓.เรื่องรถดับ เพลิงให แกไ ขเรื่อง
ระบบการสื่ อสารให ร วดเร็ วและทําการประชาสั มพัน ธเรื่องเบอรโทรศัพท ของดั บ เพลิ งให ชั ดเจน เชิ ญทา น
สมาชิกครับ
นายไพฑูรย พรหมสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมสนับ สนุนแนวคิดทานบุ ญมี
ที่จะทํ าให เ กิด ลั กษณะของภาพลักษณและสถานที่ท องเที่ยวรวมทั้ งการสื บ สานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของ
จังหวัดอุ บลราชธานี ๒.ประเด็ นที่ทานบุ ญมีไ ดอ ภิป รายรวมทั้งที่ ทานประธานสภาไดกรุณ ามอบหมายฝ า ย
ผูบริหารใหไปตั้งคณะทํางาน อยากจะใหนําเรื่องนี้และการประชุ มกอ นหนานี้ที่ทา นบุญมีไดพูดถึงการพัฒนา
หวยวังนองที่ทานประธานสภาก็ไดกรุณาใหทางฝายบริห ารพิจารณาตั้งคณะทํางานในการขับเคลื่ อนทั้งที่อยูใน
พื้นที่ ของเทศบาลนครโดยที่ มอบหมายทางทา นปลั ด นํา ขอ ประกาศตา งๆที่บ งชี้ เรื่องแนวเขตของเทศบาล
นครอุบลราชธานีมาแจงตอสภา ขอนําเรียนทานประธานสภาผ านไปยังฝ ายบริห ารวาอยากให ทั้งสองเรื่องนี้
นําเขาที่ประชุมสภาเพื่อรับทราบความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไปครับ
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี
ฝากใหฝายบริหารนําแจงความคืบหนาในเรื่องดังกลาว ในการประชุ มครั้งตอไปดวย มีสมาชิ กทานใดจะ
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไมครับ/ไมมี เมื่อไมมีผมขอปดประชุมครับ

****ปดประชุมเวลา 12.40 น.****
(ลงชื่อ) ...................................ผูจดรายงานการประชุม (ลงชื่อ).................................ผูจดรายงานการประชุม
(นายอนุชิต อัปกาญจน)
(นายชัยยันต จันลองคํา)
เจาพนักงานธุรการชํา นาญงาน
หัวหนางานเลขานุการสภา
(ลงชื่อ) ............................. ผูตรวจรายงานการประชุม (ลงชื่อ)..............................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ)
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

(นางเดือนลอย คําแดงสด)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..................................ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายอัมพล ทองพุ)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

๗๒.
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบ ลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม
สภาเทศบาล) ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับ นี้แลว เมื่อวันที่......................................................
(ลงชื่อ)…………………………………. ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย พรหมสอน)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

(ลงชื่อ)........................................กรรมการ
(นายฤทธิสรรค เทพพิทัก ษ)
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

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

(นายเฉลิมพล มั่งคั่ง)
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี

