
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  

วันจันทรที่   ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

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

ผูมาประชุม 

     ๑. นายเฉลิมพล ม่ังคั่ง ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๒.  นายเกริกชัย  ผองแผว รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

     ๓.  นายชาญณรงค ชลการ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

     ๔.  นายไพฑูรย บุญพุทธ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

     ๕.  นายฤทธิสรรค เทพพิทักษ          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

     ๖.  นางอําไพวรรณ เปรมภิรักษ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

     ๗.  นายประสงค จันจําปา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         

     ๘.  นายภพ ภูสมปอง  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี            

     ๙.  นายไพฑูรย พรหมสอน           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี       

   ๑๐.  น.อ.บุญมี สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี        

   ๑๑.  นายชัยโรจน สินธุพุฒิพงศ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๑๒.  นายอัมพล ทองพุ เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

ผูไมมาประชุม 

 

- ไมมี      

-  

ผูเขารวมการประชุมและสังเกตการณการประชุม 
 

๑. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๒. นายประชา กิจตรงศิริ  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๓. นายยอดยุทธ เดชรุงเรือง  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๔. นายชัยยงค  โคตะสิน  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๕. นายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๖. นายอดิศักดิ์ กุลวงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๗. นางนันทิยา สระแกว  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

๘. นายเจษฎา ชังอิน รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๙. นางกิมรวย แปนทอง รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 

๑๐. นางเดือนลอย คําแดงสด  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

๑๑. นางศิริวรรณ วิชัยโย  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 



๒. 

 

๑๒. นายนเรต ศรีเมือง ผูอํานวยการสํานักการชาง 

๑๓. นายทองพูน เอิบสุข นายชางไฟฟาชํานาญงาน 

๑๔. นางสุพิศศรี ถิระพัฒน หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 

๑๕. นายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาชํานาญการ 

๑๖. นายวัฒนา สมลา วิศวกรโยธาชํานาญการ 

๑๗. นายณรงคฤทธิ์ ทองแสง สถาปนิกปฏิบัติการ 

๑๘.  นางสมลักษณ บุญณพัฒน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๑๙.   นางพิมพนภัส ภัทรกอพงศสุข รก.ผูอํานวยการสํานักการคลัง 

๒๐.   นายมนตตรี ธนะคุณ ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

๒๑.   นายเสรี ทองเลิศ ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนาธรรม 

๒๒.   นายกรศิริ ม่ิงไชย ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  

๒๓.   นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว 

๒๔.   นายสวาท ดวงคํา   ผอ.สถานศึกษา โรงเรยีนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๒๕.   นางภีมพิสุทธิ์ เพียรสุขเวช แทนผอ.สถานศึกษาโรงเรยีนเทศบาล ๔ พระเจาใหญองคต้ือ 

๒๖.    นายธนพนธ ตันสมรส แทนผอสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนกานเหลือง 

๒๗.   นางสุจิตรา             นามพิทักษ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 

๒๘.   นางสาวธัญญพัทธ ศรีบุญสถิตพงษ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

๒๙.   นางอรอินทร ไชยแสง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

๓๐.   นางภัททิยาภรณ ใครบุตร หัวหนาฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 

๓๑.   นายพงศธร โชติมานนท นักวิชาการคอมพิวเตอร  

๓๒.   นายบัญชา โสภาวงศ นิติกรชํานาญการ 

๓๓.   นายสุรศักดิ์ สุระวงศ นิติกรชํานาญการ 

๓๔.   นายพิศาล ดีพรอม หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

๓๕.   วาที่ ร.ต.มงคล อินจําปา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

๓๖.   น.ส.ณัฐปภัสร ฏปวรนันท นักวิชาการคลังชํานาญการ 

๓๗.   นายชัยยันต จันลองคํา หัวหนางานเลขานุการสภา 

๓๘.   นางสาวดวงใจ สุพจนนิติภักดี       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

๓๙.   จาเอกนนทธวัช ทาศิริ นิติกร 

๔๐.   นางธมกร สองจันทึก นักวิชาการการเงินและบัญชี 

๔๑.   นายอนุชิต อัปกาญจน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
                            

 

…………………………………… 
 



๓. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง      ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
    

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                       สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

     ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพ่ือทราบ  (ถามี) 
                                          

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา  

  ๔.๑  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

                                            (สํานักการศึกษา) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

  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  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 

                                         ใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่  (กองวิชาการและแผนงาน) 

                                         (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง     อื่นๆ 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

นายอัมพล   ทองพุ      เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒        

เม่ือครบองคประชุมแลว ผมขอกราบเรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุด เทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัย กราบเรียน

เชิญครับ 

 



๔. 

 

ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

             ตามที่ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล        

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒  ตั้งแตวันที่ ๑  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนไป  มีกําหนดไม

เกินสามสิบวัน นั้น 
 

             อาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน     

พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้ งแก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๒  โดยประธานสภาเทศบาล              

นครอุบลราชธานี  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต              

วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนตนไป มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน สําหรับวันประชุมสภาเทศบาล         

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จะแจงใหทราบตอไป 

 

         ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

(นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ท่ีประชุมพรอมแลวผมขอเรียนเชิญประธานดําเนินการตามระเบียบวาระตอไปครับ 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่อง ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอเปดประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ส มัยสามัญ  ส มัยที่ สอง ประจําปพ.ศ.๒๕๖๒ 

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ คาดวาเรานาจะมีการ

ประชุมสภาฯประมาณเดือนสิงหาคม เปนเดือนสุดทาย หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลไดตามกําหนดเวลานาจะมี

ประกาศการเลือกตั้ง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง       - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

                                    สมัยวิสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

      ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 

 

 



๕. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี           

สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําป  พ.ศ.๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวและผม

ประธานสภาฯเทศบาลฯ ไดตรวจสอบแลว มีทานใดจะขอแกไขความสวนไหนเชิญครับ / เชิญทานบุญมีครับ 

น.อ.บุญมี     สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผม น.อ.บุญมี  สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี    

ในหนาที่ ๖๔ , ๖๘ , ๗๐ ขอแกไขคํานําหนาจาก “นาย เปน น.อ. หรือ นาวาอากาศเอก ก็ได” ครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับใหแกไขใหทานดวย เพราะทานมีชื่อยศพระราชทานตองมีคํานําหนาตลอด ตองขอประทานโทษ

แทนดวยนะครับ / มีทานใดจะขอแกไขอีกไหมครับ / ถามีผมจะขอมติที่ประชุมครับ 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่อง      เพื่อทราบ  (ถามี) 
 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเรื่องเพ่ือทราบ  มีเรื่องที่ติดตามหรือไม / เชิญทานบุญมีครับ  

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ผมขอหารือ ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่องที่ฝายบริหารไดย่ืนญัตติ ไดนําเสนอ

โครงการใหฝายนิติบัญญัติอนุมัติโครงการและเห็นชอบออกมา ท้ังหมด ๑๗๐ โครงการ และครุภัณฑ           

๑๔ รายการ  ในโอกาสตอๆไปเรานาจะมีการประชุมสภาฯอีกประมาณ ๑ - ๒ ครั้ง ทานฝายบริหารนาจะนํา

โครงการตางๆ ใน ๑๗๐ โครงการไดดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนบางและสวนที่เหลือจะทําอยางไร เปนขอ

หวงใย เพราะเราเขามาในสภาฯแหงน้ี ในกรณีพิเศษ เราอาจจะถูกตรวจสอบจากองคกรอิสระภายนอก ในเรื่อง

ที่เราอนุมัติโครงการตางๆ ไปเปนจํานวนมาก แตการดําเนินการหรือข้ันตอนของผลลัพธที่ออกมาไมไดตาม

ความคาดหวัง ในฐานะที่ผมไดรับมอบหมายจากประธานสภาฯ ใหเปนคณะกรรมการตรวจติดประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี  มี ๓ ทาน คือ ผมน.อ.บุญมี สุปรียชาติ , ทานอําไพวรรณ  เปรมภิรักษ , 

ทานชัยโรจน   สินธุพุฒิพงศ  เราจะถูกตรวจสอบจากภายนอก คือชุมชน สิ่งที่ เขาเคยไดเคยอยูมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม เราจะถูกตรวจสอบจากองคกรอิสระ และ สตง. สิ่งที่เราจะตองทําก็คือการประชาสัมพันธ

ในเชิงรุกเชิงบวกในระบบนิเวศ เพื่อใหเขาทราบวากลยุทธ 

ที่ประชุม 

           มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจําป

พ.ศ.๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  



๖. 

 

หรือมาตรการในการดําเนินการใหชุมชนเขารูจากงบประมาณที่เราดําเนินการอนุมัติไป ๓๗๕ ลานบาทเศษ          

วาออกไปอยางไรและอยูอยางไร และดําเนินการอยางไร แตเราจะไมกาวลวงไปถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจางใน

ระบบของการบริหารจัดการ แตอีก ๓ – ๔ เดือน ตอไปนี้เราจะตองเห็นแลววาโครงการที่สภาฯน้ี อนุมัติไปมี

การดําเนินการอยางไรบาง เพราะถาสภาฯแหงนี้พนจากตําแหนงจะตองมีการตรวจสอบจึงอยากจะใหมีการ

บันทึกไวเปนเกราะปองกันใหกับสมาชิกสภาฯและฝายบริหารครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมจะขอหารือกับฝายบริหารเพราะการดํา เนินการชามากๆ และจะทําอยางไรใหโครงการตางๆ 

ขับเคลื่อนไปเร็วกวานี้ ๑.ปายประชาสัมพันธชุมชน ทําไปแลวกี่เปอรเซ็นต เชิญครับ  

นางสมลักษณ   บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 กราบเรียนทานประธานสภาและทานสมาชิก ดิฉันนางสมลักษณ   บุญณพัฒน   ผูอํานวยการกอง

วิชาการและแผนงาน สําหรับปายประชาสัมพันธประจําซอยโครงการที่ไดรับอนุมัติใหใชเงินสะสมขณะนี้       

ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และนําไปติดตั้งทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯเรียบรอยแลว จํานวนท่ีผลิต ๔๐ ปาย 

ขนาดปาย ๑.๒ X  ๒.๔ เมตร เปนปายแนวตั้งติดต้ังเขตละ ๑๐ ปาย ในปายจะมีรายชื่อโครงการที่ไดรับอนุมัติ

ในแตละเขต รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับ ดานลางมีคิวอารโคตท่ีสามารถติดตามการดําเนินการของโครงการได   

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรื่องที่ ๒ เรื่องการจัดซื้อจัดจางที่ลาชา ใหหารือกับฝายบริหาร เราทําเปนกรอบเวลาไดหรือไม คือถาไม

เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ดําเนินการใหแลวเสร็จไมเกินวันที่  ๑๕ ของเดือนกรกฎาคม  ท่ีเหลือใหแลวเสร็จภายวันที่ ๓๐ ของเดือน

กรกฎาคม / เชิญทานบุญมีครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ครับหลักการบริหารทานประธานสภาฯ ไดแจงถูกตองแลว 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายยอดยุทธ   เดชรุงเรือง    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาผูทรงเกียรติ  ตองขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่ไดเปน

หวงเปนใยเร่ืองการขับเคลื่อนงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากสภาฯไปแลวนั้น ฝายบริหารก็ไมไดนิ่งนอนใจ  

มีการประชุมทุกวันอังคารเพ่ือเรงรัดปรึกษาหารือวาติดขัดอะไรบาง ทั้งงบประมาณป พ.ศ.๒๕๖๒ และโครงการ

ที่ไดรับอนุมัติจากการจายขาดเงินสะสม ทั้งฝายบริหารและพนักงานก็ทําอยางเต็มที่และขอรับขอแนะนําของ

ทานประธานสภาฯที่เสนอกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการใหเปนหวงเวลา ทางเราก็จะพยายามเรงรัดการ

ดําเนินการใหเสร็จโดยเร็วครับ 

 

 



๗. 

 

นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวาฝายสภาฯเราไมเสียหาย แตเสียหายเต็มๆอยูที่ทานนายกฯเอง เพราะวาคําพูดท่ีวาสภาฯที่แลวไม

อนุมัติงบประมาณใหก็ไมสามารถทําอะไรได แตพอมาสภาฯปจจุบันอนุมัติงบประมาณใหทานก็ไมสามารถ

ดําเนินการได  ประโยคน้ีสภาฯไมไดเสียหายนะ แตในดานการบริหารผมคิดวาทานนายกฯตองตั้งทีมการทํางาน

ข้ึนมาใหม โดยใหทานรองนายกฯแตละทานเปนคนดูแล ใหตั้งทีมข้ึนมาใหมโดยไมตองแยกวางานนี้เปนงานของ

กองไหน ใหมาชวยกันทําโดยมีเงื่อนไขวันหนึ่งตองออกสัก ๑๐ โครงการ ถาไมไดจริงคอยจางทําเปนงานๆไป    

เชิญผอ.สํานักการชางครับ 

นายนเรต    ศรีเมือง       ผูอํานวยการสํานักการชาง 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติ ผมนายนเรต   ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานัก

การชาง  โครงการที่สภาฯไดอนุมัติไปแลว สําหรับถนน ๑๐๗ โครงการ ไฟฟาอีก ๘๐ โครงการ โครงการถนน

เราสงพัสดุไปแลว ๖๕ เปอรเซ็นต ประมาณ ๗๐ กวาโครงการ ไฟฟายังไมไดออกสักโครงการเพราะย่ืนขอแกไข

รายละเอียดโครงการ คือตอนนี้มีการขอแกไขโครงการประมาณ ๑๐ โครงการ และอาจเปนเพราะเรารีบ

จนเกินไปเลยทําใหเ กิดการผิดพลาดจึงขอนอมรับผิด สํานักการชางก็ขอนอมรับไปปฏิบัติ และจะเรงรีบให

มากกวานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราไมไดมาตําหนิกัน เรามาชวยกันแกปญหา ยกตัวอยางงายๆ เครื่องอานบัตรอเนกประสงคพันสี่รอย

บาทอยูกองไหน อยูกองคลัง ๒ เครื่องดําเนินการหรือยังอยูตามากองตางๆ กองละ๑๐,๐๐๐ บาท รวมกันเปน

หลักแสน ราคาไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ยังไมดําเนินการ ใหทานนายกฯปฏิวัติใหมใหดําเนินการตั้งทีมขึ้นมาให

ทานรองแตละทานต้ังทีมทํางานตามอยางที่ผมบอกใหล็อค การทํางานดวยวาใหทุกทีมตองมีงานออกทีมละ ๑๐ 

โครงการ ทุกวันและใหแตละกองมาชวยกันทํา ติดขัดอะไรใหแกไขทุกวัน ถาหนางานเดินหนาไปชาวบานเขาก็

จะชื่นใจ ทานมีเวลาอีกไมถึง ๔ เดือน ถางบประมาณท่ีอนุมัติลงไปแลวไมมีการเคลื่อนไหวไมมีผลงานทานจะ

อันตรายมากกับการเลือกตั้งที่จะตามมา มันหมายถึงประสิทธิภาพ “มีเงินแลวทําไมไดมันเสียกวา คําวาไมมีเงิน

แลวทําไมได”  ทานรองตองชวยกัน  สํานักการชางทําโครงการเรื่องถนนไปแลว ๖๕% แลวการจัดซื้อจัดจาง

ดําเนินการไปไดกี่เปอรเซ็นตแลวครับ  

นางเสาวลักษณ     กันธิยา      นักวิชาการพัสดุ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจางขอสรุปเปนครั้ง 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  นิติกรก็เขาใจวาเปนเรื่องทักทวง เราก็บอกแลวไมใช ทานนายกฯตองดูนะ นิติกรไม

เขาใจอะไรก็ตองถามเขาใหยื่นทักทางตามแบบภายใน ๗ วันทําการ ถาไมย่ืนทักทวงตามกระทรวงการคลังหรือ 

 



๘. 

 

ตามแบบกรมบัญชีกลางภายใน ๗ วัน จะไปยื่นแบบวิธีไหนก็ตาม แตถาไมใชแบบ อธ. ๒ ถือเปนเรื่องรองเรียน

ทั้งสิ้น เรื่องรองเรียนจะยุติท่ีเรา ใหทานนายกฯตั้งกรรมการข้ึนมา สอบขอเท็จจริง สอบไดอยางไรก็ชี้แจง

กลับไปหาตัวคนรอง แตไปโยน 

เปนเรื่องอุทธรณ ก็ไมไดเซ็นตสัญญา แลวสงไปสวนกลางตอไปสวนกลางก็ตองตีกลับมา ถาผมเปนผูรับจางผม

รองเรียนเทศบาลฯแลว ตองศึกษาระเบียบและความแมนยํา เชิญนิติกร 

นายบัญชา    โสภาวงศ      นิติกรชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายบัญชา  โสภาวงศ  นิติกรชํานาญการ ตามระเบียบจัดซื้อจัด

จางมาตรา ๔  วิธีการอุทธรณตองทําตามแบบ ทําตาม อธ ๒ แตเขาไมทําไมเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ เกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียน ที่สงไปคณะกรรมอุทธรณ มันมีอีกอยางเขารองเรียน ขอที่ ๔.๓.๑ เรื่องการเดินสายไฟจากอุปกรณ

ปองกันไปยังตูจายไฟ เขารองรายละเอียด วาตองผานการทดสอบและตองนําตัวอยางมาแสดงในวันย่ืนซอง

ประกวดราคา ก็กลายเปนวาเราไมปฏิบัติตามระเบียบ 

นายเฉลิมพล   มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราตองแยกประเด็น ระเบียบของการอุทธรณ เชิญทานสมาชิกสภาฯครับ 

นางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ในเรื่องการอุทธรณ ผูอุทธรณจะตองอุทธรณเฉพาะเรื่องของตัวเองเทานั้นและจะตองอุทธรณตามแบบฟอรมที่

กระทรวงการคลังกําหนด และตองมาย่ืนดวยตัวเองภายใน ๗ วันทําการ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาเจาตัวเขาไดไปรองกับคณะกรรมการอุทธรณโดยตรงไมไดเกี่ยวกับรองเราที่นี่เพราะถารอง

เราท่ีนี่ก็จะเปนเร่ืองของนายกฯ และใหนายกฯเปนผูตั้งกรรมการข้ึนมาสอบสวนและชี้แจงและแจงกลับไปหา

เจาตัว ไมเกี่ยวกับที่เราตองสงเร่ืองอุทธรณกลับไป สวนถาเขาไปรองที่คณะกรรมการกลางเขาเปดจุดไววาเพ่ือ

ไมใหมีการละเวนปฏิเสธเขาตองรับทุกเรื่อง ดังนั้นถามีเรื่องถามีเรื่องเกี่ยวกับสวนราชการทําไมถูกระเบียบ     

เขาจะรับไวพิจารณา ตองแยกประเด็น 

นายบัญชา    โสภาวงศ        นิติกรชํานาญการ 

 ผมขอชี้แจงเพิ่มเติม การย่ืนขอรองเรียนใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ตามพรบ.หรือ

กฎกระทรวง ตามความใน พรบ.น้ีใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจ สั่งระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอน 

เวนแตจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หมายความวาคนรองไดไปย่ืนกับคณะกรรมการอุทธรณไมไดย่ืนกับเรา วันนี้เขาเรียนนายกฯกับประธาน

พิจารณาผลก็คือเรื่องจะยุติที่เรา เขาไมไดย่ืนกับประธานพิจารณาอุทธรณรองเรียน เขาเรียนนายกฯ ก็ตั้ง

คณะกรรมการสอบถาไมถูกตองนายกฯก็สั่งลงโทษได ทําแบบนี้นะครับทานนายกฯ ใหไปตั้งกรอบเวลาตั้งทีม

ทํางาน ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหไปตั้งทีมงานทําใหเสร็จภายในสิ้นเดือนน้ี สวนไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท     



๙. 

 

ที่จะตองไปเขาคณะกรรมการที่จังหวัด  ทําไดเลยใหเสร็จไมเกิน วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม และทั้งหมดที่อนุมัติ

ใหเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม คือเริ่มตนกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหเสร็จ เชิญทานสมาชิกครับ 

น.อ.บุญมี    สุปรียชาติ     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพ่ือทราบ  ในวาระที่ เปนการเปดโอกาสใหฝายบริหารแจงผลงานในการ

ดําเนินการ งบประมาณที่เราอนุมัติ เปนเร่ืองประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯที่เปนฝายนิติบัญญัติหวงใย      

ทานควรจะมีเอกสารที่เปนผลสรุปผลการดําเนินการเพ่ือที่ฝายสมาชิกสภาฯสามารถเห็นผลการดําเนินการของ

ทาน เพราะมันจะเปนประโยชนตอทานเอง ผมขอแนะเพื่อประโยชนของสวนรวมครับ ขอบคุณครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานประสงค ครับ 

นายประสงค    จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายประสงค  จันจําปา  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดทราบ

ถึงความหวงใยของทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯของเราทุกคน ไดทราบรวมกันวาสิ่งที่ เราอนุมัติ

โครงการออกไปซึ่งเปนจํานวนท่ีมาก และเปนปริมาณงานที่ทาทายพวกทานมากๆ แตสิ่งที่ทาทายยิ่งขึ้นไปอีก

คือการตั้งรับกับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติไป ผมเห็นดวยกับทานประธานสภาฯที่ใหเจาหนาในกองตางๆมา

ชวยกันโดยตั้งทีมงาน ใหเกิดผลใหทุกๆคนเห็นเปนรูปธรรม และทานสรุปผลการดําเนินการเพื่อใหฝายสภาฯ   

ไดทราบผลการดําเนินการ จะไดสามารถตอบคําถามกับประชาชนหรือผูท่ีหวงใยอยากทราบถึงความกาวหนา

ของโครงการ ขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ใหทานนายกฯตั้งหองปฏิบัติการ ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีผมจะเขามาชวย ใหทุกกองที่ทํางบประมาณ

มาประชุมพรอมกันแลวผมจะไลแตละโครงการวากาวหนาอยางไรบาง หรือติดขัดอยางไรมาชวยกันแกปญหา

ใหเสร็จในวันน้ัน ใหทานรองนายกฯสลับกันเขามาชวยไมตองมาครบทุกทาน ทานปลัดเปนแมงาน เอาหอง

ประชุมสภาฯ เราจะไดมาชวยกัน 

นายอัมพล     ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล ทองพุ  ในฐานะ

เจาหนาที่งบประมาณ ขอนําเรียนโครงการที่ไดรับการอนุมัติที่จายขาดเงินสะสม ก็จะแบงออกเปน ๓ สวน    

ในสวนที่ ๑ ไดทําการจัดซื้อจัดจางและทําสัญญาแลว อีกสวนหนึ่งก็คือหลังจากไดมีการจัดซื้อจัดจางและไดมี

การอุทธรณ และอีกสวนหนึ่งเราไดดําเนินการไปแลวก็กาวหนาพอสมควร แตเจาหนาที่ไมไดทําเอกสารเขามา

ชี้แจงในตอนน้ี คราวหนาในการประชุมชวงปลายเดือนจะใหเจาหนาที่ทํารายละเอียดโครงการทั้งหมดท่ีมีอยู    

วาโครงการนี้ดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหนอยางไร  

นายเฉลิมพล    มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝายบริหารก็รับไปดําเนินการ ต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสร็จภายใน ๓๐  มิถุนายน ต่ํากว า 

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ท่ีเหลือใหเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม และเรื่อง 



๑๐. 

 

รองเรียน ป.ลาบเปด ที่เอาเศษขยะตนไมไปกองขวางทางจนไปไมได  ผมก็ประสานมาทางทางปลัดฯ และทาง

เทศกิจก็ไปดําเนินการเรียบรอยแลว วันน้ีเขาก็ขอบคุณมา อันน้ีก็เปนผลงานที่ไวในหลายๆครั้ง หลังจากทํางาน

ตรงนี้เสร็จเรียบรอยเรามาดูโครงสรางน้ําใตดิน ทอระบายน้ําตางๆ วันนี้แมจะเปนน้ํารอระบาย แตภาพที่

ออกไปชาวบานเขาไมเขาใจ หลังจากงานหนักๆเสร็จแลว ใหสํานักการชางชวยสํารวจทะลวงทอทั้งหมดวาทอ

ตรงไหนคิดวาตันใหรื้อทําใหม และอยากใหขยายใหเทาทอเมนทั้งหมด น้ําทั่วโลกจะทําใหมันเองเทากันเสมอ  

อันที่ ๒ ทอที่อยูริมถนนที่จะลงไปสูทอเมนมันเล็กและอุดตันงาย ถาออกแบบรื้อผิวใหออกแบบทอที่จะลงไปสู

ทอเมนใหเยอะๆข้ึน เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ     เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ดิฉันนางอําไพวรรณ   เปรมภิรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      

ขอพูดเร่ืองทอระบายน้ํา อยากจะใหแกไขเรื่องกลิ่นดวย เดินผานทอระบายไมวาจะบริเวณไหนจะมีกลิ่นข้ึนมา

ไมทราบสาเหตุอะไร ขอใหแกไขดวยคะ 

นายเฉลิมพล      ม่ังคั่ง       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เราสามารถซื้อน้ํายาอีเอ็ม มารณรงคเททั้ง ๔ มุมเมือง เชิญทานรองครับ 

นายประชา     กิจตรงศิริ    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ตอนนี้เรามี น้ํายาอีเอ็มพรอมอยูครับ เราจะดําเนินการ 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ือง  เพื่อพิจารณา  

  ๔.๑  ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

                                          (สํานักการศึกษา) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 
 

 

 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองพิจารณา  ๔.๑ เชิญทานนายกฯ  

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เรียนทานประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธาน ี 

 ตามที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับโครงการเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากชุมชนในเขตเทศบาล       
นครอุบลราชธานี จํานวน 23 ชุมชน เพ่ือจัดทําตนเทียนและขบวนแหเทียนพรรษาป 2562 รายละเอียดที่
ชุมชนขอรับเงินอุดหนุน ดังน้ี 
 
 
 
 
 



๑๑. 
 
 

ที่ ชุมชน ขอรับการสนับสนุนการจัดทําตนเทียน ขบวนแห ชุมชนขอรับ เทศบาล
สนับสนุน เล็ก กลาง ใหญ 

1 ชุมชนกานเหลือง  - 120,000 - - 120,000 114,000 
2 ชุมชนวัดบานนา

ควาย 
- 120,000 - - 120,000 114,000 

3 ชุมชนวัดสารพฒั
นึก 

80,000 - - 40,000 120,000 113,000 

4 ชุมชนวัดทุงศรี
เมือง 1 

- - 200,000 40,000 240,000 240,000 

5 ชุมชนสํานักงาน
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 

- 120,000 - - 120,000 114,000 

6 ชุมชนวัดศรีประดู 
2 

- 120,000 - 50,000 170,000 154,000 

7 ชุมชนวัดศรีประดู 
1 

- - 200,000 50,000 250,000 240,000 

8 ชุมชนวัดพลแพน - - 200,000 40,000 240,000 240,000 
9 ชุมชนโรงเรียน

เทศบาล 2 หนอง
บัว 

- - 200,000 40,000 240,000 240,000 

10 ชุมชนวัดไชยมงคล - - 250,000 45,000 295,000 240,000 
11 ชุมชนโรงเรียน

มูลนิธิวัดศรีอุบล
รัตนาราม 

- -  
200,000 

 
40,000 

 
240,000 

 
240,000 

12 ชุมชนสวาง
อารมณ 1 

80,000 -  40,000 120,000 113,000 

13 ชุมชนโรงเรียน
เทศบาลบูรพาอุบล 
1 

- - 200,000 40,000 240,000 240,000 

14 ชุมชนวัดบูรพา 2 - - 200,000 40,000 240,000 240,000 
15 ชุมชนวัดเลียบ 2 - - 200,000 40,000 240,000 240,000 
16 ชุมชนวัดกุดคูณ - 150,000 - 150,000 300,000 114,000 
17 ชุมชนวัดกลาง - 120,000 - 40,000 160,000 154,000 
18 ชุมชนวัดเลียบ 1 - 120,000 - - 120,000 114,000 
19 ชุมชนวัดมหาวนา

ราม 1 
- 120,000 - 40,000 160,000 154,000 

20 ชุมชนวังทอง - 120,000 - - 120,000 114,000 
21 ชุมชนคุมตลาดทา

วังหิน 
- 120,000 - 40,000 160,000 154,000 

22 ชุมชนชยางกูร 
2.1 (2) 

- 120,000 - - 120,000 114,000 

23 ชุมชนวัดแจง   200,000 40,000 240,000 240,000 
รวม 160,000 1,350,

000 
2,850,0

00 
815,000 5,175,00

0 
4,040,000  

  
 



๑๒. 
 
 สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดอนุมัติเงินอุดหนุน เพ่ือใหชุมชนดําเนินการจัดทําตนเทียนพรรษา และ
ขบวนแหเทียน จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ในการเบิกจายเงินอุดหนุนใหแกชุมชนท่ีจัดทํา
ตนเทียนเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดอุดหนุนคาใชจายในการจัดทําตนเทียนแตละขนาดในป 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 
 จากสภาวะเศรษฐกิจ คาครองชีพและคาใชจายตางๆรวมถึงคาแรงในปจจุบันสูงขึ้นมาก ทําให เงิน
อุดหนุนท่ีขอรับจากเทศบาลนครอุบลราชธานีไมเพียงพอตอการจัดทํา ชุมชนไดขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นท้ังตน
เทียนและขบวนแหในป 2562 รวมเปนเงินจํานวน 4,040,00 บาท เพ่ือเปนการสงเสริมประเพณีอันดีงาม
ของจังหวัดอุบลราชธานี และเปนการชวยเหลือชุมชนในการจัดทําตนเทียนพรรษา และขบวนแหเทียนพรรษา 
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 
จึงขออนุมัติเงินอุดหนุนเพ่ิมเติม จํานวน 1,180,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) 

หลักการ 

  การเบิกจายงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณการจัดทําตน
เทียนพรรษาและการจัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.2562 จํานวน 3,180,000 
บาท (สามลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและ ผูวาราชารจังหวัด
อนุมัติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ.2552 มาตรา     
67 ทวิ 

เหตุผล 

  เพื่อใหเทศบาลนครอุบลราชธานี สามารถเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหกับชุมชนตางๆ     
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สําหรับจัดทําตนเทียนพรรษาและขบวนแหเทียนพรรษาในงานประเพณีแห
เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.2562 ไดอยางถูกตองและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่
กําหนด จึงขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทําตนเทียนพรรษาและการ
จัดขบวนแหในงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป พ.ศ.2562 ตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรด
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  ดิฉันขอมอบใหสํานักการศึกษาเปนผูชี้แจงคะ 

 

 



๑๓. 

 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 หลักการมีอยูวา สํานักการศึกษาไดตั้งงบประมาณงานแหเทียนพรรษาและถูกตัดงบประมาณจึงทําใหไม

สามารถดําเนินการไดเต็มประสิทธิภาพ ทางสํานักการศึกษาจึงไดประมาณการคาใชจายใดบางที่มีความจําเปน

ที่จะดําเนินการ จึงไดเอาเงินเหลือจายของแตละกองเ พ่ือที่จะมาโอนเปนงบประมาณ จากเดิมท่ีไดรับ

งบประมาณอยู ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นายมนตตรี   ธนะคูณ     ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 

 เรียนทานประธานสภาฯ  ทางสํานักการศึกษาไดรับโครงการจากชุมชนขอรับเงินสนับสนุนตนเทียนและ

ขบวนแห ทั้งหมดรวม ๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท แตสภาฯไดอนุมัติ เพียง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทําใหไมเพียงพอทําให

การดําเนินการปที่ผานมานั้น ตองใชงบประมาณ ๒,๕๒๐,๐๐๐ บาท 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตองชี้แจงวาที่มีความจําเปนตองใชมีอะไรบาง  เชิญทานผอ.เสรี ครับ 

นายเสรี   ทองเลิศ   ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 เรียนประธานสภาฯ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ทุกทานครับ เดิมงบประมาณที่ทางชุมชนขอมาอยูที่ 

๔,๐๔๐,๐๐๐ บาท ในสวนของงบประมาณเพิ่มข้ึนเพราะวาตนเทียนปนี้ทางชุมชนไดขอเพิ่ม ระยะเวลาที่    

ผานมา ๑๐ ป เราไมไดมีการเปลี่ยนแปลงงบสนับสนุนคาตนเทียนเลยจนมาถึงปนี้ ทางชุมชนไดขยายฐานตน

เทียนเพ่ิมมากข้ึนเพราะเขาคิดวางานประเพณีแหเทียนพรรษานั้น ที่เราดําเนินการอยูนี้จะคงอยูตลอด เชนตน

ใหญมีการขยายฐานใหตนใหญข้ึน ทั้งตนกลางและตนเล็กก็ขยับตามมา อันนี้เปนเงื่อนท่ีทางชุมชนขอรับเงิน

เพ่ิมข้ึนครับ 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือชุมชนลงทุนมากกวารางวัลที่ได  เขาเลยขอปรับรางวัลข้ึนมาบาง มีเงินโอนเรียบรอยเปนงบปกติคือ

งบประมาณปพ.ศ.๒๕๖๒  งบจายขาดเงินสะสมไมสามารถโอนได มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม/

ถาไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ    
               ๑๐ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบใหเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติ เห็นชอบ ใหเบิกจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 



๑๔. 

 

๔.๒  ญัตติ  ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมตามโครงการ   

               ปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  

               (สํานักการชาง)  (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปน ๔.๒ ญัตติ ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (สํานักการชาง)  เชิญทานนายกฯครับ 

นางสาวสมปรารถนา    วิกรัยเจิดเจริญ     นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรื่อง ขออนุมัติแกไขรายละเอียดโครงการใชจายเงินสะสมตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาและแสงสวาง

ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีเหตุผลดังนี ้

หลักการ 
 เพ่ือขออนุมัติแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 
วันที่ 8 มีนาคม 2562 (ครั้งท่ี3/2562) ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาล
อุบลราชธานี จํานวน 33 โครงการ เนื่องจากตองการเพิ่มประสิทธิภาพการสองสวางของโคมไฟฟาและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยใชงบประมาณเทาเดิม 

เหตุผล  
 เพ่ือใหงบประมาณจายขาดเงินสะสมประจําป 2562 ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดอนุมัติ    
ไวแลว สามารถดําเนินการไดและงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนสามารถแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนได   เทศบาลนครอุบลราชธานีจึงขออนุมัติแกไขรายละเอียดคําชี้แจง  ในรายงานการ
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 (ครั้งที่3/2562) ในโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางภายในเขตเทศบาลอุบลราชธานี จํานวน 33 โครงการ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕. 
 
โครงการท่ีขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุมสภา ในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสง
สวางภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน  33  โครงการ  

 

ลําดับที่ ชื่อโครงการ รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
1 ซอยอุบล - ตระการ 13 ( ชุมชนวังทอง) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต จาํนวน 16 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 354,300 บาท 

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

2 ซอยสุรยิาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต จาํนวน 21ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 465,000 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต  
จํานวน 21 ชุด 

 (ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
 งบประมาณ 465,000 บาท 
 

3 ซอยสรรพสิทธิ์  14 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญ
จะมะ 2 ) 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต จํานวน 13 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 287,900 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน  
13ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
งบประมาณ 287,900 บาท 

 
4 ซอยสรรพสิทธิ์  7 ( ชมุชนโรงเรียนเบ็ญจะ

มะ 2 ) 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน  
11 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
งบประมาณ 243,600 บาท 

 
5 ซอยสรรพสิทธิ์  6 ( ชมุชนวัดแจง 2 ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน 
7 ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล) 
งบประมาณ 155,000 บาท 
 

6 ซอยสรรพสิทธิ์  4 ( ชมุชนวัดแจง 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 วตัต จาํนวน  
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 วตัต จาํนวน  
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 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน  
27ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
งบประมาณ 597,900 บาท 
 

 
10 ซอยสุรยิาตร  26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต  จํานวน 18 
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 493,800 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน 
18 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
งบประมาณ 493,800บาท 

 
11 ซอยสรรพสิทธิ์  1 ( ชมุชนโรงเรียนอุบล

วิทยาคม 2 ) 
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน 
12ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)  
งบประมาณ 265,700 บาท 
 

 

12 ซอยสรรพสิทธิ์  3 ( ชมุชนโรงเรียนอุบล
วิทยาคม 2 ) 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

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

 

13 ซอยโพธิ์ทอง  ( ชมุชนโรงเรียนเยาวเรศ 
2  ) 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน
22 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
งบประมาณ 487,200 บาท 
 
 

14 ซอยโพธ์ิทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอย 

พโลชัย 5 ) 
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน
15 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
งบประมาณ 459,800 บาท 
 

 

15 ซอยพนม 2 ( ชมุชนพนม 2 ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต  จํานวน 5  
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 110,700 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน  
5 ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล 

 งบประมาณ 110,700 บาท 

 
16 

 
 
 

ซอยพนม 3 ( ชมุชนพนม 2 ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต  จํานวน 8 
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 195,300 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไมนอย
กวา 150 วตัต จาํนวน 

8 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล )  
งบประมาณ 195,300 บาท 

 



 
 
 

 

 ๑๗.  

17 ซอยพนม 4 ( ชมุชนพนม 2 ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต  จํานวน 3 
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 66,400 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไมนอย
กวา 150 วตัต จํานวน 

3 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล )  
งบประมาณ 66,400 บาท 
 
 

18 ซอยพนม 5 ( ชมุชนพนม 2 ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไมนอย
กวา 150 วตัต 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 วตัต จาํนวน  
16 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )  
งบประมาณ 354,300 บาท 

 
20 ซอยเขื่อนธานี 3 ( ชุมชนโรงเรียน

เทศบาลบูรพา 1) 
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED ไมนอย
กวา 150 วตัต จํานวน 

20 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )  
งบประมาณ 442,900 บาท 

 
21 ถนนพรหมราช ( ถนนสุนทรวมิล – ซอย

เขื่อนธานี 3 ) ( ชุมชนโรงเรียนเทศบาล
บูรพา 1 )  

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต  
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 วตัต จาํนวน  
33 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )  
งบประมาณ 730,800 บาท 

 
23 ซอยแจงสนิท 4 ( ชมุชนเฉลิมพระเกียรติ

สวนสุขภาพ 2 ) 
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน
21 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล )  
งบประมาณ 465,000 บาท 

 
24 ซอยชยางกรู 5 ( ชุมชนโรงเรียน

อัสสัมชัญอุบล ) 
ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน 
22 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
งบประมาณ 487,200 บาท 



 
 

 

 ๑๘.  

25 ซอยชยางกรู 7 ( ชุมชนโรงเรียน
อัสสัมชัญอุบล ) 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

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

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน  
6 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
งบประมาณ 132,800 บาท 

26 ซอยชยางกรู 11 ( ชุมชนโรงเรียน
อัสสัมชัญอุบล ) 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต  จํานวน 10 
ชุด ( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 221,400 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน 
10 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 221,400 บาท 

27 ซอยชยางกรู 13 ( ชุมชนโรงเรียน
อัสสัมชัญอุบล ) 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120วัตต จํานวน 10 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 221,400 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน 
10ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 221,400 บาท 

28 ซอยชยางกรู 12 ( ชุมชนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบล ) 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต จาํนวน 30 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 664,400 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน  
30ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 664,400 บาท 

29 ซอยสรรพสิทธิ์  11 ( ชุมชนวัดทาวงัหิน )  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตตจํานวน 12  ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 265,700 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน 
12 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล) 
งบประมาณ 265,700 บาท 

30 ซอยสรรพสิทธิ์  9 ( ชมุชนวัดทาวังหิน )  ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต จาํนวน 25 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 553,600 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน  
25 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาล)
งบประมาณ 553,600 บาท 

31 ซอยชยางกรู  34 ( หมูบานเจริญทรัพย ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต จาํนวน 20 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 442,900 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน  
20 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)  
งบประมาณ 442,900 บาท 

32 ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนน
สุริยาตร ) 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต จาํนวน 12 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 265,700 บาท 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  
ไมนอยกวา 150 วตัต จาํนวน 
12 ชุด(ตามแบบแปลนเทศบาล)  
งบประมาณ 265,700 บาท 

33 ซอยธรรมวิถ ี 4( ถนนธรรมวิถ ี- ลําราง ) ติดตั้งดวงโคมไฟฟา LED  

100 – 120 วัตต จาํนวน 12 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 265,700 บาท 

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

    
    

  เพ่ือยื่นตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 หมวด 8 ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๑๙. 
 
อาจใชจายเงินสะสมได โดยรับอนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังนั้น การขายขาดเงินสะสมประจําป 
พ.ศ. 2562  สภาไดเปนผูมีอํานาจอนุมัติ การแกไขรายงานประชุมจึงเปนอํานาจของผูอนุมัติ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ญัตตินี้เปนของกองชาง ผมตรวจแลวผลปรากฏวากําลังการสองสวางเดิมเราอนุมัติโคมไฟฟา LED 
100 – 120 วัตต อยากจะใหเปลี่ยนเปนแบบขาว ๒ และวอม ๑ ก็คือแสงสีแดงผสมกัน เพ่ือที่เวลามีหมอกจะ
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 รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED  
100 – 120 วัตต  จํานวน 16 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 354,300 บาท 

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

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล - ตระการ 13 ( ชุมชนวังทอง) 

               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 
 

 

โครงการท่ี ๒. ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต  
จํานวน 21ชุด 

( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 465,000 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 21 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 465,000 บาท 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง) 

 



๒๐. 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู ) 

               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 
 

โครงการท่ี  ๓ ซอยสรรพสิทธิ์  14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) 

 
รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
100 – 120 วัตต 

จํานวน 13 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล )   

งบประมาณ 287,900 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน  

13 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

งบประมาณ 287,900 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  14 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  14 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร 2 (ชุมชนศาลากลางบานดู ) 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  14 ( ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 ) 
 



๒๑. 
 
โครงการท่ี  ๔  ซอยสรรพสิทธิ์  7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
100 – 120 วัตต   
จํานวน 11  ชุด  

(ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 243,600 บาท 

 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  11 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 243,600 บาท 
 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  7  (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  7  (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี ๕ ซอยสรรพสิทธิ์  6 ( ชุมชนวัดแจง 2 ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต 
จํานวน 7  ชุด 

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 155,000 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต จํานวน 

7 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

งบประมาณ 155,000 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  6 ( ชุมชนวัดแจง 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  7 ( ชมุชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2) 

 



 

 

๒๒. 

 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  6 (ชุมชนวัดแจง 2)  โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่  ๖ ซอยสรรพสิทธิ์  4 (ชุมชนวัดแจง 2) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต 
จํานวน 7  ชุด 

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 155,000 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

 จํานวน 7 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 155,000 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  4 ( ชุมชนวัดแจง 2 ) 

                 โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  4 (ชุมชนวัดแจง 2) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  6 ( ชมุชนวัดแจง 2 ) 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  4 ( ชุมชนวัดแจง 2) 
 



๒๓. 

 
 
โครงการที่  ๗ ซอยสรรพสิทธิ์  8 (ชุมชนสามัคคี 1,2) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 29  ชุด  

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 642,200 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  29 ชุด 
 ( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 642,200 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  8 ( ชุมชนสามัคคี 1,2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  8 ( ชุมชนสามัคคี 1,2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 
 
 

โครงการที่ ๘ ซอยสรรพสิทธิ์  10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต 
จํานวน 12 ชุด 

(ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 265,700 บาท 

 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  12 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 265,700 บาท 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  10 ( ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  8 ( ชุมชนสามัคคี 1,2 ) 
 



๒๔. 

 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 
 
 

 
โครงการที่  ๙  ซอยสรรพสิทธิ์  12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
100 – 120 วัตต 

จํานวน 27 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

งบประมาณ 597,900 บาท 

 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต  

จํานวน  27 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

งบประมาณ 597,900 บาท 
 

 
มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)    

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) 
 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  12 ( ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2) 

 



๒๕. 
 
โครงการที่ ๑๐  ซอยสุริยาตร  26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต 
จํานวน 18 ชุด 

 ( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 493,800 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

 จํานวน  18 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 493,800 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุริยาตร  26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสุริยาตร  26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 
 

 
โครงการท่ี  ๑๑  ซอยสรรพสิทธิ์  1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต  
 จํานวน 12  ชุด  

 (ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 265,700 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  12 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 265,700 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 ) 

               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสุริยาตร  26 ( ชุมชนวัดทองนพคุณ ) 
 



๒๖. 

 

 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี  

 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 
 

 

 

 

 

โครงการที่ ๑๒  ซอยสรรพสิทธิ์  3 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
100 – 120 วัตต  
 จํานวน 11  ชุด 

 (ตามแบบแปลนเทศบาล)   
งบประมาณ 243,600 บาท 

 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  11 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 243,600 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  3 (ชมุชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2) 

               โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
      เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 ) 

               โปรดยกมือข้ึน / ไมมี  

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุม 

             มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  1 ( ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 ) 
 

ท่ีประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  3 (ชมุชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2 ) 



๒๗. 

 

โครงการที่  ๑๓  ซอยโพธิ์ทอง  (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต 
จํานวน 22  ชุด 

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 487,200 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน22 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 487,200 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง  (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2 ) 

                 โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

โครงการท่ี  ๑๔  ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอยพโลชัย 5 ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต 
จํานวน 15  ชุด 

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 459,800 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 15 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 459,800 บาท 
 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอยพโลชัย 5 ) 

                 โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

ท่ีประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยโพธิ์ทอง  (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2) 
 



๒๘. 

 

 -      สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 

               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอยพโลชัย 5 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

โครงการที่ ๑๕ ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 5  ชุด  

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 110,700 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  5 ชุด  
( ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 110,700 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 ) โปรดยกมือข้ึน / 

                สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 ) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยโพธิ์ทอง 1 ( ซอยโพธิ์ทอง – ซอยพโลชัย 5 ) 

ท่ีประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยพนม 2 ( ชุมชนพนม 2 )  



๒๙. 

 

โครงการที่ ๑๖  ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2 ) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 8 ชุด 

( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 195,300 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED ไม
นอยกวา 150 วัตต 

 จํานวน  8 ชุด 
 ( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 195,300 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือข้ึน / 

                สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 โครงการที่ ๑๗  ซอยพนม 4 ( ชุมชนพนม 2 ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 3 ชุด ( ตามแบบแปลน

เทศบาล ) 
งบประมาณ 66,400 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED ไม
นอยกวา 150 วัตต จํานวน 3 

ชุด  
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 66,400 บาท 

 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 4 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือข้ึน / 

                สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

ท่ีประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยพนม 3 ( ชุมชนพนม 2 ) 
 



๓๐. 

 

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 
 

โครงการที่ ๑๘ ซอยพนม 5 ( ชุมชนพนม 2 ) 

 
รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
100 – 120 วัตต 

จํานวน 16 ชุด  
( ตามแบบแปลนเทศบาล )   

งบประมาณ 354,300 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
 ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  16 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 354,300 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพนม 5 ( ชุมชนพนม 2) โปรดยกมือข้ึน / 

                สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยพนม 5 ( ชุมชนพนม 2)  โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยพนม 4 ( ชุมชนพนม 2 ) 
 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยพนม 5  (ชุมชนพนม 2) 
 



๓๑. 

 

โครงการที่ ๑๙  ถนนพนม  ( แมนํ้ามูล - ถนนพโลชัย ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา 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 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) โปรดยกมือข้ึน / 

                สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม (แมน้ํามูล - ถนนพโลชัย) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

-   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 
 

โครงการที่ ๒๐ ซอยเขื่อนธานี 3  (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต 
จํานวน 20  ชุด 

(ตามแบบแปลนเทศบาล)   
งบประมาณ 442,900 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED ไม
นอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  20 ชุด 
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

งบประมาณ 442,900 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพนม ซอยเขื่อนธานี 3  (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ถนนพนม  ( แมนํ้ามูล - ถนนพโลชัย ) 



๓๒. 

 

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) 

               โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

โครงการที่  ๒๑  ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล – ซอยเขื่อนธานี 3 ) (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 6  ชุด  

(ตามแบบแปลนเทศบาล)   
งบประมาณ 132,800 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  6 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

งบประมาณ 132,800 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล – ซอยเขื่อนธานี 3 )  

               (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล – ซอยเขื่อนธานี 3 )  

               (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)  โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยเขื่อนธานี 3  (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล – ซอยเขื่อนธานี 3 ) (ชุมชน

โรงเรียนเทศบาลบูรพา 1) 
 



๓๓. 

 

โครงการที่  ๒๒ ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11 )  

                   (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 33  ชุด 

 (ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 730,800 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  33 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

งบประมาณ 730,800 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11 )  

                (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11 )  

               (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)  โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่ ๒๓ ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2 ) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 21  ชุด  

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 465,000 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน21 ชุด  
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 465,000 บาท 
 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ถนนนิคมสายกลาง ( ถนนชวาลานอก – ซอยสรรพสิทธิ์ 11 )  

(ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3) 
 



๓๔. 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2 ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2 ) 

               โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

 

 

โครงการที่ ๒๔  ซอยชยางกูร 5 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 22 ชุด  

( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 487,200 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 22 ชุด  
( ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 487,200 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) โปรดยกมือขึ้น / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขต

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยแจงสนิท 4 ( ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2 ) 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 5 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ) 
 



๓๕. 

 

โครงการที่ ๒๕  ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 6 ชุด 

 ( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 132,800 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  6 ชุด  
( ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 132,800 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) 

               โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

โครงการที่ ๒๖ ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 10 ชุด  

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 221,400 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 10 ชุด  
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 221,400 บาท 
 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 7 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล) 
 

 



๓๖. 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ) 

               โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

โครงการที่ ๒๗ ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต  
 จํานวน 10  ชุด  

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 221,400 บาท 

 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 10 ชุด  
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 221,400 บาท 
 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ) 

               โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 11 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )  

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 13 ( ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล )  

 



๓๗. 

 

โครงการที่ ๒๘  ซอยชยางกูร 12 ( ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 30  ชุด 

 (ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 664,400 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  30 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 664,400 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)                  

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)                

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

โครงการที่ ๒๙ ซอยสรรพสิทธิ์  11 ( ชุมชนวัดทาวังหิน ) 
 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 12  ชุด 

 ( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 265,700 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 12 ชุด 
 ( ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 265,700 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  11 ( ชุมชนวัดทาวังหิน ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)  

 



๓๘. 

 

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  11 ( ชุมชนวัดทาวังหิน ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

โครงการที่ ๓๐ ซอยสรรพสิทธิ์  9 ( ชุมชนวัดทาวังหิน ) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 25  ชุด 

 ( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 553,600 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  25 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาล 

งบประมาณ 553,600 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสรรพสิทธิ์  9 ( ชุมชนวัดทาวังหิน ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  9 ( ชุมชนวัดทาวังหิน ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  11 ( ชุมชนวัดทาวังหิน ) 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยสรรพสิทธิ์  9 ( ชุมชนวัดทาวังหิน ) 
 



๓๙. 

 

โครงการที่ ๓๑ ซอยชยางกูร  34 ( หมูบานเจริญทรัพย ) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต   
จํานวน 20  ชุด  

( ตามแบบแปลนเทศบาล )   
งบประมาณ 442,900 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน  20 ชุด  
(ตามแบบแปลนเทศบาล) 

งบประมาณ 442,900 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร  34 (หมูบานเจริญทรัพย) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร  34 (หมูบานเจริญทรัพย) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

โครงการที่ ๓๒ ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร ) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต  
 จํานวน 12 ชุด  

( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 265,700 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน 12 ชุด 
 ( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 265,700 บาท 
 

 

 

 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ซอยชยางกูร  34 (หมูบานเจริญทรัพย) 
 



๔๐. 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร ) 

                โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร ) 

                โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

โครงการที่ ๓๓ ซอยธรรมวิถี  4 ( ถนนธรรมวิถี  - ลําราง ) 

 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดใหม 
ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 

100 – 120 วัตต 
จํานวน 12 ชุด 

( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 
งบประมาณ 265,700 บาท 

ติดต้ังดวงโคมไฟฟา LED 
ไมนอยกวา 150 วัตต 

จํานวน12 ชุด 
( ตามแบบแปลนเทศบาล ) 

งบประมาณ 265,700 บาท 
 

 

มติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี  4 ( ถนนธรรมวิถี  - ลําราง )  โปรดยกมือข้ึน /     

                สมาชิกยกมือ  ๑๐ เสียง  

 -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยธรรมวิถี  4 (ถนนธรรมวิถี  - ลําราง) โปรดยกมือข้ึน / ไมมี 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

ที่ประชุม 

            มีมติอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงไฟฟาและแสงสวางภายในเขตเทศบาล

นครอุบลราชธานี  ถนนนพคุณ ( ถนนพิชิตรังสรรค - ถนนสุริยาตร ) 
 

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 

 ญัตติ ขออนุมัติแก ไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล             
นครอุบลราชธาน ี    เรียน ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

  ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2562  วันที่  30 มกราคม 2562  และการประชุมสภา           
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป พ.ศ.2562  วันที่ 8 มีนาคม  2562   ในโครงการกอสรางที่สภาเทศบาล
นครอุบลราธานี   ไดอนุมัติ  จํานวน  14  โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 เพื่อขออนุมั ติแก ไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธ ารณูปโภคภาย ในเขตเทศบาล               
นครอุบลราชธานี  ตามรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2562  วันที่ 30 
มกราคม 2562  (คร้ังที่ 2/62)  จํานวน  8  โครงการ และการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 
พ.ศ.2562 วันที่ 8 มีนาคม  2562  (ครั้งที่ 3/62)  จํานวน  6  โครงการ ในโครงการกอสรางที่สภาเทศบาล
นครอุบลราธานีไดอนุมัติทั้ง  2 ครั้ง รวมจํานวน  14  โครงการ เนื่องจากรายละเอียดคําอธิบายรายการ
โครงการกอสรางที่สภาอนุมัติไมตรงตามแบบแปลนและสภาพพื้นที่กอสรางจริง ทําใหไมสามารถดําเนินการ
กอสรางได       

เหตุผล 

 

              เพื่อ ให งบประมาณจาย ขาดเ งินสะสม  ป ระจํ าป  พ .ศ . 2562 ตามที่ สภาเ ทศบาล               

นครอุบลราชธานี ไดอนุมัติไวแลว สามารถดําเนินการกอสรางไดและงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนได เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อขออนุมัติ

แกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2562 วันที่ 30 

มกราคม 2562  (คร้ังที่ 2/62)  จํานวน 8 โครงการ และการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจําป 

พ.ศ.2562  วันที่ 8 มีนาคม 2562 (คร้ังที่ 3/62) จํานวน 6 โครงการ  ในโครงการกอสรางที่สภาเทศบาล

นครอุบลราธานีไดอนุมัติทั้ง 2 คร้ัง รวมจํานวน 14 โครงการ  ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 



๔๒. 

 

โครงการท่ีขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. 2562 วันท่ี 30 มกราคม 2562 (จายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2/2562)   

 จํานวน  8  โครงการ 
 

 

ชื่อโครงการ 
 

รายละเอียดเดิม 
 

รายละเอียดใหม 
 

1.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ถนน
พรหมราช 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช  
งบประมาณ  1,735,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช 
ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 
3.00 ม.  ยาว 258 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นที่ ไมนอยกวา 1,100ตร.ม . 
ทอระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอม
บอพักในผิ วจราจร ยาว 258 ม . 
แ ละอื่ น  ๆ  ตามแบบ แปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช  
งบประมาณ  1,530,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน 
คสล. และระบบระบายน้ําถนน
พรหมราช ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉล่ีย 
1.80  ม .  ยาว 258 ม .  หนา 
0.15 ม . หรือพื้นที่ ไมนอยกว า  
435ตร.ม.  ทอระบายน้ํ าขนาด 
0.80 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร 
ยาว 258 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แ ป ล น ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร
อุบลราชธาน ี

2.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ถนน
โดยรอบตลาดหนองบัว 
 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว  
งบประมาณ  3,857,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบ
ตลาดหนองบัว ดังน้ี 

- ปรับปรุงถนน คสล.  กว างเฉลี่ย
8.15 – 11.60 ม. ยาว212  ม.หนา 
0.15 ม. พ้ืนที่ไมนอยกวา 3,350ตร.
ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอม
บอพักในผิวจราจร ยาว 513  ม. และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  

 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนโดยรอบ
ตลาดหนองบัว  
งบประมาณ  3,857,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน 
คสล. และระบบระบายน้ําถนน
โดยรอบตลาดหนองบัว ดังน้ี 

- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย
6.80 – 10.00 ม. ยาว360.50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
3,130ตร.ม . ทอระบายน้ํ าขนาด 
0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร 
ยาว 664  ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

   



 
 
 

                ๔๓.    
              

 

 
ชื่อโครงการ 

 
รายละเอียดเดิม 

 

 
รายละเอียดใหม 

 
 
3.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยชยาง
กูร 12.3 

 
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา  ซอยชยางกูร 12.3  
งบประมาณ  3,900,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยชยางงกูร 
12.3 ดังนี้ 
 
- ปรับปรุงถนน คสล.  กว างเฉลี่ 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 
 

 
โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายนํ้า ซอยชยางกูร 12.3  
งบประมาณ  3,900,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 
12.3 ดังน้ี 
 
- ปรับปรุงถนน คสล. กว างเฉลี่ย    
4.10– 11.30  ม.  ยาว487 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไมนอยกวา  
2,980ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 
0.80 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร 
ยาว 487 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

4.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยสุขา
สงเคราะห 11 
(ชวงซอยชยางกูร 40 – หนอง
ฮาง) 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 
11 
(ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)
งบประมาณ  2,720,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
แ ละ ร ะ บบ ร ะบ า ย น้ํ า  ซ อย สุ ข า
สงเคราะห 11 
(ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)  
ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล.  กว างเฉลี่ ย 
4.90 – 6.00  ม. ยาว 810  ม . 
หนา  0 .15 ม .  พื้นที่ ไ ม น อ ย กวา 
1,522ตร .ม .  ท อระบายน้ํ าขนาด 
0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร 
ยาว  615  ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายนํ้า ซอยสุขาสงเคราะห 
11 
(ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)
งบประมาณ  2,720,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และ ระบบระบาย น้ํ า  ซอย สุข า
สงเคราะห 11 
(ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)  
ดังนี้ 
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 
2.70– 3.50  ม. ยาว 600  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไมนอยกวา 
1,735ตร.ม.  ทอระบายน้ําขนาด 
0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร 
ยาว  601  ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 



 
 

                  ๔๔.  

 
ชื่อโครงการ 

 

 
รายละเอียดเดิม 

 
รายละเอียดใหม 

5.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยแยก
ซอยสุขาสงเคราะห 11  
(ขางบานเลขท่ี 97 ) 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา  ซอยแยกซอยสุขา
สงเคราะห 11 (ขางบานเลขท่ี 97 ) 
งบประมาณ  1,291,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอย
สุขาสงเคราะห 11 (ขางบานเลขท่ี 
97 ) ดังน้ี 
 
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย    
6.00 – 6.80  ม.  ยาว150 ม . 
หนา 0.15  ม .  พื้นที่ ไ มนอ ยกวา  
960ตร.ม. ทอระบายน้ําขนาด 0.40 
ม. พรอมบอพักในผิวจราจร ยาว 
300  ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขา
สงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97 ) 

งบประมาณ875,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน 
คสล. และระบบระบายนํ้า ซอย
แยกซอยสุขาสงเคราะห 11 (ขาง
บานเลขที่ 97 ) ดังน้ี 
 
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉล่ีย 
1.00  ม .  ยาว150 ม .  หนา 
0.15 ม . หรือพื้นที่ ไมนอยกว า  
265ตร.ม.  ทอระบายน้ํ าขนาด 
0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร 
ยาว 300 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แ ป ล น ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร
อุบลราชธานี 
 

6.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอย
หมูบานเจริญทรัพย 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยหมูบานเจริญ
ท รั พ ย  1 ง บ ป ร ะ ม า ณ  
4,900,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา  ซอยหมูบาน
เจริญทรัพย 1 ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 
6.20 – 10.70  ม. ยาว 632  ม. 
หนา 0.15  ม .  พื้นที่ ไ มนอ ยกวา 
4,440ตร.ม . ทอระบายน้ํ าขนาด 
0.40 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร 
ยาว  424  ม. ทอระบายน้ําขนาด 
0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร
ยาว 809 ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยหมูบานเจริญ
ท รั พ ย  1 ง บ ป ร ะ ม า ณ  
4,900,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน 
คสล. และระบบระบายน้ํา  ซอย
หมูบานเจริญทรัพย 1 ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉล่ีย 
4.90 – 8.00  ม. ยาว 565  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ไมนอย
กวา 3,820ตร.ม. ทอระบายน้ํ า
ขนาด 0.40 ม. พรอมบอพักในผิว
จราจร ยาว  397  ม. ทอระบาย
นํ้าขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักใน
ผิวจราจรยาว 679 ม. และอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 



                   ๔๕.  

 

 

ชื่อโครงการ 

 

 
รายละเอียดเดิม 

 

 

รายละเอียดใหม 
 

7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา    
แอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี  
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี  
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) 
งบประมาณ  8,170,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร
พารา   แอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี  
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)   ดังน้ี 
 

- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 28 ม.  
ยาว368 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไมนอย
กวา  12,100 ตร.ม.  และอื่น ๆ ตาม
แ บ บ แ ป ล น ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร
อุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอส
ฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี  
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) 
งบประมาณ  8,170,000.- บาท 
- เพื่อจา ยเปนคาปรับปรุงผิวจราจร
พารา   แอสฟลทคอนกรีต ถนนราชธานี  
(ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)   ดังน้ี 
 

- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย 28 ม.  
ยาว368  ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่
ไมนอยกวา  10,360ตร.ม.  งานถนน 
คสล.พื้นที่ไมนอยกวา  400 ตร.ม. งาน
กอสรางทางเทา คสล. พื้นที่ไมนอยกวา 
1,600    ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
8.โครงการปรับปรงุถนน คสล.และ
ระบบระบายน้าํ ซอยเลี่ยงเมือง  7 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ซอยเลี่ยงเมือง  7  
งบประมาณ  8,760,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยเลี่ยงเมือง 7  
ดังน้ี 

 

- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย8.00– 
12.00 ม. ยาว737   ม.หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไมนอยกวา7,770ตร.ม. ทอระบาย
น้ําขนาด 1.00 ม . พรอมบอพักในผิ ว
จราจร ยาว 575 ม. ทอระบายน้ําขนาด 
0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร  ยาว    
40 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  

 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ซอยเลี่ยงเมือง  7   
งบประมาณ  8,760,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยเลี่ยงเมือง 7  
ดังน้ี 

 

- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย7.70 
– 11..30 ม. ยาว742  ม.หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไมนอยกวา7,370 ตร.ม. ทอ
ระบายน้ําขนาด 1.00 ม. พรอมบอพักใน
ผิวจราจร ยาว 580 ม. ทอระบายน้ํา
ขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักในผิวจราจร 
ยาว     30 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖. 
 

โครงการท่ีขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงในรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง 
ประจําป พ.ศ. 2562 วันท่ี 8 มีนาคม 2562 (จายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 3/2562)   

 จํานวน  6 โครงการ 

 

 

ชื่อโครงการ 
 

รายละเอียดเดิม 

 

รายละเอียดใหม 
 

1.โครงการปรับปรุงผิ วจราจร
พารา แอสฟลทคอนกรีต ซอย
ธรรมวิถี  10 

โครงการปรับปรุงผิ วจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี  
10 
งบประมาณ2,340,000.- บาท 
 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร
พารา  แอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรม
วิถี  10   ดังนี้ 
- ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
หนา 0.05 ม.กวางเฉลี่ย 7.40 – 
7.85 ม. ยาว 620 ม. พื้นที่ไมนอย
กวา 4,630ตร.ม. และอื่น ๆ ตาม
แบ บ แ ป ล น ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร
อุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา
แอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี  
10 
งบประมาณ  1,990,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร
พารา  แอสฟลทคอนกรีต ซอย
ธรรมวิถี  10   ดังน้ี 
 
- ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
หนา 0.05 ม.กวางเฉลี่ย 5.60 – 
7.85 ม.พื้นที่ไมนอยกวา 4,070
ตร.ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลน
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

2.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยพโลรัง
ฤทธิ์  1 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์  1 
งบประมาณ  693,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําซอยพโลรังฤทธิ์  
1  ดังนี้ 
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. 

กวางเฉลี่ย 3.00 – 4.70 ม. ยาว 
364 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 465 ตร.ม. 
พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ ตาม
แ บ บ แ ป ล น ข อ ง เ ท ศ บ า ล น ค ร
อุบลราชธานี  

 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยพโลรังฤทธิ์ 1 
งบประมาณ  681,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําซอยพโลรังฤทธิ์  
1  ดังนี ้
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. 
กวางเฉลี่ย  3.00 – 4.70 ม. ยาว 
128 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 450
ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา  และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี  

  -  



                                                      
 
 

               ๔๗.  

 
ชื่อโครงการ 

 

 
รายละเอียดเดิม 

 
รายละเอียดใหม 

3.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยชยาง
กูร 28 – ซอย    ชยางกูร 30 
(ขางบานเลขที่ 13) 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา  ซอยชยางกูร 28 – 
ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13) 
งบประมาณ  727,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 
– ซอย    ชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 
13)  ดังน้ี 

 
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. 
กวางเฉลี่ย 4.50 – 5.90 ม. ยาว 
90 ม.  พื้นที่ไมนอยกวา  470ตร.
ม. พรอมระบบระบายน้ํา และอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 28 – 
ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลข ท่ี 
13) 
งบประมาณ  627,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 
28 – ซอย    ชยางกูร 30 (ขาง
บานเลขที่ 13)  ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม.
กวางเฉลี่ย 2.90 – 6.70ม. ยาว
110ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา 459
ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา   และ
อื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

 
4.โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และ   ระบบระบายน้ํ า  ซอย
ชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83) 
 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 
(ขางบาน    เลขท่ี 83) 
งบประมาณ540,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 
40 (ขางบาน เลขที่ 83)   ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.05 ม. 
กวางเฉลี่ย 5.80 – 6.00 ม.ยาว 
78 ม.พื้นท่ีไมนอยกวา 445ตร.ม.  
พรอมระบบระบายนํ้า  และอื่น ๆ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 
 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 40 
(ขางบาน    เลขที่ 83) 
งบประมาณ   520,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน 
คสล. และระบบระบายน้ํา ซอย
ชยางกูร 40 (ขางบาน เลขที่ 83)   
ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.05 
ม. กวางเฉลี่ย 5.80 -6.00 ม .  
ยาว77 ม. หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา  
435ตร.ม.  พรอมระบบระบายน้ํา  
และอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

   



            ๔๘.  

 
ชื่อโครงการ 

 
รายละเอียดเดิม 

 
รายละเอียดใหม 

5.โครงการปรับปรุงถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8 
งบประมาณ  2,149,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําซอยชยางกูร 8  
ดังน้ี 

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

 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร 8 
งบประมาณ  2,110,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายนํ้าซอยชยางกูร 8  
ดังน้ี 
 
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. 
กวางเฉลี่ย4.50 – 6.80 ม. ยาว
230   ม .  ห รือพื้ นที่ ไ มนอ ยกวา
1,324ตร.ม. พรอมระบบระบายน้ํา 
และอื่ น ๆ  ตามแบบแปลนของ
เทศบาลนครอุบลราชธานี  

 
6. โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง 
(ซอยแยกขางบานเลขที่ 326) 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอย
แยกขางบานเลขที่ 326) 
งบประมาณ   254,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําถนนผาแดง (ซอย
แยกขางบานเลขที่ 326)  ดังน้ี 
 
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. 
กวางเฉลี่ย 2.70 – 3.50 ม. ยาว 32 
ม.พ้ืนที่รวมไมนอยกวา90ตร.ม. พรอม
ระบบระบายน้ําและอื่น ๆ ตามแบบ
แปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 

โครงการปรับปรุง  ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอย
แยกขางบานเลขที่ 326) 
งบประมาณ   150,000.- บาท 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ํ า ถนนผาแดง 
(ซอยแยกขางบานเลขที่ 326)  ดังน้ี 
 
- ปรับปรุงถนน คสล. หนา 0.15 ม. 
กวางเฉลี่ย 2.70 – 3.50 ม. หรือ
พื้นที่ ไมนอยกวา81ตร.ม.  พรอม
ระบบระบายน้ํา  และอื่น ๆ ตาม
แบ บ แ ป ล น ข อ ง เ ท ศบ า ล น ค ร
อุบลราชธานี  
 

 
 
 



๔๙. 
 

  เพ่ือยื่นตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  หมวด 8  ขอ 89 องคปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ
อนุมัติจากสภาทองถิ่น ภายใตเงื่อนไข ดังนั้น การจายขาดเงินสะสมประจําปพ.ศ. 2562 สภาไดเปนผูมีอํานาจ
อนุมัติ การแกไขรายงานการประชุมจึงเปนอํานาจของผูอนุมัติ   

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอมอบใหสํานักการชางเปนผูชี้แจงคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญสํานักการชาง 
นายนเรต   ศรีเมือง    ผูอํานวยการสํานักการชาง 
 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายนเรต   ศรีเมือง   ผูอํานวยการสํานักการชาง ผมจะพูด
โดยรวมคือจายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒  มี ๘ โครงการ และจายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ มี  ๖ โครงการ จํานวน
ทั้งหมด ๑๔ โครงการที่ยังไมไดนําสงไปที่สํานักการคลัง แตแบบเสร็จเรียบรอยแลว แตเราไปเจอปญหา
อุปสรรคที่ไมสามารถที่จะไปกอสรางได   เชนเจอเปนซอยตันบาง บางซอยระยะก็ไมถูกตองตามแบบ ในทุก
โครงการที่ขอแกไขไมไดเพิ่มจํานวนเงินแตจํานวนเงินลดลงครับ   เชนโครงการท่ี ๑ 
 
  

 

ชื่อโครงการ 
 

รายละเอียดเดิม 
 

รายละเอียดใหม 
 

1.โครงการปรับปรุงถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช 

โครงการปรับปรงุ ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช 

งบประมาณ  1,735,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรงุถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช 
ดังนี ้
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลีย่ 
3.00 ม.  ยาว 258 ม. หนา 0.15 
ม. พื้นท่ีไมนอยกวา 1,100ตร.ม. ทอ
ระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอมบอ
พักในผิวจราจร ยาว 258 ม. และอื่น 
ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

 

โครงการปรับปรงุ ถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ถนนพรหมราช 

งบประมาณ  1,530,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรงุถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําถนนพรหมราช 
ดังนี ้
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลีย่ 1.80 
ม.  ยาว 258 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นทีไ่มนอยกวา 435 ตร.ม. ทอ
ระบายน้ําขนาด 0.80 ม. พรอมบอพัก
ในผิวจราจร ยาว 258 ม. และอืน่ ๆ 
ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
 



๕๐. 

 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม /  เชิญทานสมาชิกครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปโครงการที่  ๒ เชิญชี้แจงครับ 

นายวัฒนา     สมลา    วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 ขอความนี้ ตามแบบจริงๆ ยาว 360.50 ม. แตเนื่องจากอาจจะเกิดการคาดเคลื่อนตอนคํานวณตัวเลย 

จึงกลายเปน ยาว 212  ม. เน่ืองจากมีซอยยอยหลายซอย พรอมบอพัก 
 

 

ชื่อโครงการ 
 

รายละเอียดเดิม 
 

รายละเอียดใหม 
 

2.โครงการปรับปรงุถนน คสล. และ
ระบบระบายน้าํ ถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และ
ระบบระบายน้าํ ถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว  
งบประมาณ  3,857,000.- บาท 

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว ดังน้ี 
- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย8.15 

– 11.60 ม. ยาว212  ม.หนา 0.15 
ม. พื้นที่ ไมนอยกวา 3,350ตร.ม. ทอ
ระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพัก
ในผิวจราจร ยาว 513  ม. และอื่น ๆ 
ต า ม แ บบ แ ป ล นข อ ง เท ศบ า ล นค ร
อุบลราชธานี  

 

โครงการปรับปรุง ถนน คสล.และระบบ
ระบายน้ํา ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว  
งบประมาณ  3,857,000.- บาท 
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. 
และระบบระบายน้ําถนนโดยรอบตลาด
หนองบัว ดังน้ี 

- ปรับปรุงถนน คสล. กวางเฉลี่ย6.80 – 
10.00 ม. ยาว360.50 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,130ตร.ม. ทอ
ระบายน้ําขนาด 0.60 ม. พรอมบอพักใน
ผิวจราจร ยาว 664  ม. และอื่น ๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี  

 

 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีทานใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม /  เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เรียนทานประธานสภาฯ ขออนุญาตเรียนถามวาอันนี้เปนโครงการปรับปรุงถูกตองหรือไมคะ วิธีการ

ปรับปรุงตอนเอามาคร้ังแรกความกวางเฉลี่ยทานเอามาจากไหนคะ พื้นท่ีที่ทานเอามาคือพ้ืนที่รอบตลาดทั้งหมด 

ถาเอามาทั้งหมดแลวความยาวจะเพิ่มข้ึนไดอยางไร 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คือวาเดิมเลยทอวางขางเดียวแตเห็นวามีงบประมาณเหลือจึงจับทอวางขนาดดานขวาไปดวยเลยเพ่ิม

ความยาวดานขวาข้ึนมาเปนบางสวนเทาที่มีวงเงินเหลืออยู  เชิญฝายบริหาร  

 

 



๕๑. 

 

นายอัมพล   ทองพุ     เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯ กอนที่จะเสนอญัตติ ผมใหสํานักการชางสรุปโครงการทั้งหมดที่ไดรับ

อนุมัติไปแลวและไปสํารวจกอนที่จะมีการประมาณการจัดซื้อจัดจางอีกรอบหนึ่ง ก็สรุปวามีทั้งหมด ๑๐ กวา

โครงการท่ีขอมูลไมตรงกับความเปนจริงอยางเชนความยาวหรือพื้นที่ความกวางตางๆ โครงการไหนที่ไดรับ

งบประมาณไปแลว ถาจะขอแกไข ๑. อยาใหงบประมาณเพิ่มขึ้น ๒. ถางบประมาณไมเพิ่มขึ้นแตพื้นท่ีลดลง

ขนาดลงก็ใหลดงบประมาณลงมา เพราะถาเพิ่มวงนั้นจะเปนการขออนุมัติใหม ๓. โครงการไหนที่ปรับขนาด

ของทอหรือวาความยาวของถนนหรือความกวาง พื้นท่ีมันลดลง วงเงินที่เหลือสามารถนําไปใชประโยชนอยาง

อื่นไดหรือไมอยางเชนเพ่ิมทอระบายน้ํา โดยใหอยูในงบประมาณเทาเดิม 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายประสงค   จันจําปา  

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ีใน ๒ ตัวอยางท่ีตั้งขึ้นมานั้นผมเพียงจะตั้งขอสังเกตวาอาจจะเปนเรื่อง

การตรวจสอบเพื่อความถูกตองใหเกิดประโยชนสูงสุด อยางเชนโครงการที่ ๑ พื้นที่ลดลงเกือบครึ่งตอครึ่งแต

งบประมาณลดลงเพียง ๒๐๕,๐๐๐ บาท ผมเกรงวาจะไดมีการมาขอแกไขตัวเลขอีก ไมแนใจวามีการตรวจทาน

อยางละเอียดหรือไม มาเปรียบเทียบในโครงการที่ ๒ เราพบวาพื้นที่แตกตางอยู ๒๒๐ ตร.ม. และมีทอเพิ่มข้ึน 

๑๕๑ เมตร แตงบประมาณเรายังใชคงเดิมอะไรทํานองนี้ ผมเกรงวาการตรวจสอบหรือการบริหารเม็ดเงินน้ี

เด๋ียวจะมีปญหาตามมาใหเราไดแกไขเพิ่มเติมอีก อันน้ีเพียงตั้งขอสังเกตครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานเจาหนาที่ครับ 

นายประสิทธิ์   สิทธิคุณ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คือการออกแบบการกอสรางเดิมนั้นการทําทอระบายน้ําคือจะใช

ดินเดิม พอไปสํารวจแลวลักษณะพื้นที่กอสรางคอนขางคับแคบ จึงมีการวางแผนใหมวาดินเดิมที่ขุดข้ึนมานี้จะ

นําไปทิ้งไวที่สวน ๑๑ ไร ท้ังหมด แลวจึงนําทรายเขาไปถมทับทอระบายน้ําแทน เนื่องจากมีประสิทธิภาพ

มากกวาครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายไพฑูรย   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย   พรหมสอน

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี กรณีของจายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบ

ระบายนํ้าที่กําลังพิจารณาอยูในขณะนี้ ผมขอตั้งเปนขอสังเกต ๒ ประเด็น ๑.ทั้ง ๘ โครงการที่พิจารณากันอยูนี้

จากการที่สภาและผูบริหารเห็นชอบรวมกันในการกําหนดทอระบายน้ําตองมีความกวาง ๘๐ ซ.ม. แตใน

โครงการที่เสนอมาจะมีทอระบายนํ้าที่มีความกวาง ๘๐ ซ.ม. อยูเพียง ๒ โครงการ นอกน้ันจะเปน ๖๐ ซ.ม.  

 



๕๒. 

 

และ ๔๐ ซ.ม.  ประเด็นที่ ๒ โครงการที่ ๓,๔,๖,๗ และโครงการที่ ๘ งบประมาณเทาเดิม แตในรายละเอียด

แลวทั้งความกวางความยาว พื้นที่มันลดลงแตเงินเทาเดิม ขอตั้งเปนขอสังเกตครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เนื่องจากมีการเปล่ียนเปนการใชดินทรายในการกลบบอจึงทําใหใชงบประมาณจํานวนเทาเดิมตามที่ทาน

เจาหนาที่ไดอธิบายรายละเอียดไปเม่ือสักครู มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมเปน

รายโครงการเลย เริ่มจากโครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและราคากอสราง (จายขาดเงิน

สะสม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒) จํานวน ๘ โครงการ 
 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 
   นครอุบลราชธานี โครงการท่ี ๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช 
   โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 
            นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนพรหมราช    
   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 - สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล 
   นครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนโดยรอบ 
   ตลาดหนองบัว โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
               เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
               ถนนโดยรอบ ตลาดหนองบัว   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนน
พรหมราช 

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา 
ถนนโดยรอบตลาดหนองบัว 



๕๓. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                  เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยชยางกูร 12.3  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                  เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  โครงการท่ี ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                     ซอยชยางกูร 12.3   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                 เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา                       
                 ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอยชยางกูร 40– หนองฮาง) โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                 เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา   
                 ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97)  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -   สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97)   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยชยางกูร  12.3 

ที่ประชุม 

        มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลนครอุบล 
ราชธานี  โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยสุขาสงเคราะห 11 (ชวงซอย
ชยางกูร 40 – หนองฮาง) 



๕๔. 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขต 
                   เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการท่ี ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขต            
                   เทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการท่ี ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยหมูบานเจริญทรัพย 1   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
  

  

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต 
                   ถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                 เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท 
                   คอนกรีตถนนราชธานี (ชวงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยแยกซอยสุขา
สงเคราะห 11 (ขางบานเลขที่ 97) 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการท่ี ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ซอยหมูบาน
เจริญทรัพย 1 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีตถนนราชธานี (ชวง
หอนาฬิกา – ถนนชยางกูร) 



๕๕. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                 เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา 
                 ซอยเลี่ยงเมือง 7 โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา   
                ซอยเลี่ยงเมือง  7 โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนโครงการที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณและราคากอสราง (จายขาดเงินสะสม 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๒) จํานวน ๖ โครงการ 
 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  
                   ซอยธรรมวิถี 10  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  
                   ซอยธรรมวิถี 10 โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา 
                   ซอยพโลรังฤทธิ์ 1  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 
 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๘ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยเลี่ยงเมือง  7 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10 



๕๖. 
 
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา 
                   ซอยพโลรังฤทธิ์ 1  โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
  

  

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13) โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยชยางกูร 28 – ซอยชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13)  โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83)  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                   ซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 83) โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ําซอยพโลรังฤทธิ์ 1 

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  ซอยชยางกูร 28 – ซอย
ชยางกูร 30 (ขางบานเลขที่ 13) 

ที่ประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๔ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  ซอยชยางกูร 40 
(ขางบานเลขที่ 83) 



๕๗. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา 
                   ซอยชยางกูร 8 โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                   เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา 
                   ซอยชยางกูร 8 โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา  
                ถนนผาแดง (ซอยแยกขางบานเลขที่ 326) โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายใน 
                เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา     
                ถนนผาแดง (ซอยแยกขางบานเลขที่ 326) โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

- สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เพ่ือพิจารณา ในขอ ๔.๔ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ (สํานักการชาง) (เสนอโดย นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) เชิญ

ครับ 

 

 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา   ซอยชยางกูร 8 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหแกไขรายละเอียดโครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี  โครงการที่ ๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ํา ถนนผาแดง (ซอย
แยกขางบานเลขที่ 326) 



๕๘. 

 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    
เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี

   ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงคขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสวนของสํานักการชาง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  (312)  จํานวน   1  โครงการ  โดยมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 
 

หลักการ 
 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562  ไดอนุมัติงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 23 โครงการ  แตเนื่องจาก

มีรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายของโครงการฯที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  1  โครงการท่ีไมสามารถดําเนินการกอสรางได   

   - โครงการปรับปรุงผิ วจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ  9 งบประมาณ  

3,100,000.-บาท    

   เนื่องจากรายละเอียดที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562             

มีรายละเอียดไมตรงกับแบบแปลนการกอสราง 
     

     เหตุผล 
 

  เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายโครงการกอสราง   

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลทคอนกรีต  

ซอยสุขาอุปถัมภ  9   งบประมาณ  3,100,000.-บาท  สามารถดําเนินการกอสรางเพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนใหกับประชาชนได และเพ่ือใหการกอสรางเปนไปดวยความถูกตองมีรายละเอียดที่ตรงกับแบบแปลน

การกอสราง สํานักการชาง  จึงขอแกไขรายละเอียดคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ดังน้ี 

 

ขอความเดิม ขอความใหม 

 1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต  
ซอยสุขาอุปถัมภ 9   งบประมาณ  3,100,000.-บาท 
   - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท
คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ 9   ดังน้ี 
 - ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟลท หนา 0.05 ม. 
พื้นท่ีไมนอยกวา 7,020 ตร.ม.  
 - งานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  

 

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

 



๕๙. 
 

       ดังน้ัน  เพื่อใหโครงการกอสรางดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอยสามารถดําเนินการกอสรางไดตาม
แบบแปลนที่ถูกตอง และบรรลุตามวัตถุประสงค   โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2,3)        
พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    ขอ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  สําหรับรายละเอียดนั้นดิฉันขอมอบใหทางสํานักการชาง
เปนผูชี้แจงรายละเอียดคะ 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ทําไมพื้นที่ลดลงเยอะแตงบประมาณลดลงนิดเดียว เชิญครับ 
นายประสิทธิ์   สิทธิคุณ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เ คารพและทานสมาชิกผู ทรงเกียรติทุกทาน คือ งบประมาณ  

3,100,000 บาท นี้คืองบประมาณที่สภาฯอนุมัติไปครั้งกอนครับ 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวเกี่ยวกันอยางไร       
นายประสิทธิ์   สิทธิคุณ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 คือราคาจริงๆนั้นมันสี่ลานกวาบาทแตโดนตัดลดงบประมาณจึงตองลดพื้นท่ีลงครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อันน้ีคืองบประมาณปกติใชไหมครับ 

นายประสิทธิ์   สิทธิคุณ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 ใชครับ  

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตเรียนถามวาตอนน้ีถึงข้ันตอนไหนแลวคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 จริงๆแลวทานตองจัดซื้อจัดจางกอนแลวทําไมได ไมใชมาขอแกไขตามงบประมาณ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขออนุญาตคะ อยากทราบวาท่ีโดนตัดน้ีตัดเพราะเงินไมพอหรือวาตัดเพราะไมสามารถดําเนินการได 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 คืออยางน้ีนะครับ คือของบประมาณไปสี่ลานกวาแตโดนตัดลดเหลือ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท แตทางเทศบาล

เขาไมสามารถดําเนินการกับงบประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท นี้ไดอยางนี้ใชหรือไมครับ 

นายประสิทธิ์   สิทธิคุณ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 ใชครับ 

 



๖๐. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 แลวไดทําการจัดซื้อจัดจางไปหรือยัง 

นายประสิทธิ์   สิทธิคุณ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 ยังครับ คือ ประเด็นที่เรายังไมไดทําการจัดซื้อจัดจางเพราะวาพอไปสํารวจหนางานจริงๆแลวพื้นท่ีที่

สามารถกอสรางได คือ หาพันกวาตารางเมตร 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มันก็ควรจะตองมีเหตุผลวาไมสามารถทําไดกอนแลวจึงคอยมาแกไขเปลี่ยนแปลง เชิญทานสมาชิกครับ 

นายภพ   ภูสมปอง   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายภพ ภูสมปอง  สมาชิก

สภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ีกรณีน้ีผมวาควรจะมีการจัดซื้อจัดจางใหเสร็จสิ้นกระบวนการเสียกอนครับ 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ปญหาคือพื้นที่ ท่ีของบประมาณไปคือ ๗,๐๒๐ ตร.ม. แตพอไปสํารวจหนางานมีแค 5,710 ตร.ม. 

เพราะฉะน้ันตอใหไปจัดซื้อจัดจางอยางไรก็ไมไดเพราะไมมีพื้นที่ เชิญครับ 
นายอัมพล   ทองพุ    ปลัดเทศบาล  
 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายอัมพล  ทองพุ ในฐานะ

เจาหนาที่งบประมาณ ประเด็นแรกที่ขอแกไขเปลี่ยนแปลงก็คือเนื่องจากพื้นที่ที่เคยขออนุมัติตอสภา หลังจากที่

สภาอนุมัติแลวไดไปสํารวจอีกรอบหนึ่งปรากฏวาพื้นที่มันลดลง ไมสามารถดําเนินการตามที่ขออนุมัติกับสภา

คร้ังแรกไว ถาไปดําเนินการจัดซื้อจัดจางจะเกิดปญหาเน่ืองจากพ้ืนที่ที่เราสงมอบมันไมเพียงพอ ซึ่งโดยระเบียบ

วิธีการงบประมาณการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงหรือการแกไขรายละเอียดโครงการ ถาเปนคุณภาพและ

ปริมาณเปลี่ยนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ จะตองขอความเห็นชอบตอสภา ซึ่ง

ตรงนี้ผมก็คิดวาทําตามขั้นตอน แตในการคํานวณราคากลาง ณ ปจจุบันมันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากการขอ

อนุมัติคร้ังแรก โดยหลักการแลวทางสํานักการชางก็ตองประมาณการตามราคาปจจุบันเปนหลัก ซึ่งผมคิดวาถา 

ดําเนินการตามข้ันตอนตรงน้ีแลวก็ไมนาจะมีอะไรผิดระเบียบ แตถาไมขอแกไขกอนมันอาจจะผิดระเบียบเพราะ

พื้นท่ีเรามีไมเพียงพอและถาสมมุติมีคูสัญญาแลวสงพื้นที่ใหเขาไมครบก็จะมีประเด็นตามมาอีกครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภา ขออนุญาตวาเพื่อความถูกตองและใหเกิดประโยชนสูงสุดดิฉันคิดวาควร

จะตองนํากลับไปปรับปรุงใหมแลวคอยนําเขาสภาเพื่อพิจารณาอีกคร้ังหนึ่งคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทางคณะผูบริหารไดพิจารณาแลววาขอถอนญัตตินี้คะ 



๖๑. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัติใหถอนญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  
                ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหถอนญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  
                ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เพื่อพิจารณา ในขอ ๔.๕ ญัตติ ขอเสนอญัตติการขอใชที่ราชพัสดุ 

เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ดวยขาพเจานางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  มีความประสงค
จะขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการใหสิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือรับมอบใหเปนผูดูแลที่ราชพัสดุ คือ บริเวณ
หอประวัติศาสตรอุบลราชธานีศรีวะนาไลย (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเกา) และบริเวณพื้นที่ศาลา
กลางจังหวัดอุบลราชธานีเกา  เพ่ือประโยชนสาธารณะตามหนาที่และอํานาจของกฎหมาย ระเบียบของทาง 
ราชการในสวนที่เกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายเฉพาะและ
กฎหมายทั่วไปกับสวนราชการอื่นๆ  ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
   

หลักการ 
1. ตามขอ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 กําหนดวา “ในกรณีที่มีผูอุทิศพัสดุให
เปนกรรมสิทธิ์แกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือใหสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ
นั้น    ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น 
 

 การไดมาซึ่ ง พัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ ระ เบียบน้ีไดกําหนดไว  และไมมีระ เบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดน้ี” 

ท่ีประชุม 

          มีมติ อนุมัติ ใหถอนญัตติขออนุมัติแก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒   



๖๒. 
 
 

2. ตามมาตรา 122 แหงพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
บัญญัติวา “ใหระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และบรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ 
และขอกําหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอื่นที่ไมอยูภายใต
บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  แลวแตกรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเร่ืองนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

3. หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 
0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ไดวินิจฉัยวา “กรณีที่มีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) หรือ ใหสิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุนั้น ถาการกระทําดังกลาวมีเงื่อนไข
หรือมีภาระติดพันหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ไดตอเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ” 

 

4. ขอ 14 ของกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาใช และจัดหา 
ประโยชน เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552 กําหนดวา “ผู
ขอใชที่ราชพัสดุที่ประสงคจะใชท่ีราชพัสดุเพื่อประโยชนในทางราชการ ถาที่พัสดุนั้นต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 
ใหทําความตกลงกับธนารักษ แตถาที่ราชพัสดุน้ันต้ังอยูในจังหวัดอื่น ใหยื่นคําขอใชที่ราชพัสดุตอสํานักงานธนา
รักษพื้นที่ พรอมทั้งแจงเหตุผลและความจําเปนในการขอใชที่พัสดุนั้น โดยตองไดรับความยินยอมจากผูวา
ราชการจังหวัด และใหทําความตกลงกับธนารักษ โดยจะเขาใชประโยชนในที่ราชพัสดุไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
จากกรมธนารักษแลว”ประกอบ ขอ 18 ของกฎกระทรวงเดียวกันกําหนดวา “ใหผูใชที่ราชพัสดุมีหนาที่ดูแล 
และบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ โดยใหผูแทนกรมธนารักษเขาตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ ไดเปนครั้งคราวใน
ระยะเวลาอันควร 

 

 ในกรณีที่ผูใชที่ราชพัสดุมิไดดูแลและบํารุงรักษาที่ราชพัสดุ จนทําใหเห็นไดวาจะเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายตอที่ราชพัสดุนั้น ใหกรมธนารักษแจงใหผูใชที่ราชพัสดุจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือบํารุงรักษาที่ราช
พัสดุ ถาผูใชท่ีราชพัสดุดังกลาวไมจัดการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  กรมธนารักษจะแจงใหสงคืนที่ราชพัสดุน้ัน
ก็ได 

เหตุผล 
1. ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี  ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริหารจัดการทรัพยสินบริเวณหอ

ประวัติศาสตรอุบลราชธานีศรีวะนาไลย (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเกา) และบริเวณพื้นที่ศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี (หลังเกา) ระหวางจังหวัดอุบลราชธานี  กรมธนารักษ เรียกวา “ผูอนุญาตใหใชที่ราชพัสดุ” 
กรมศิลปากร  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เรียกวา “ผูใหความยินยอมใหใชที่ราชพัสดุ” กับองคการบริหารสวน
จังหวัดอุบลราชธานี เรียกวา “ผูขอใชที่ราชพัสดุ” และไดมีการลงนามในบันทึกดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561  โดยทั้งสามฝายมีขอตกลงในการใหความรวมมือ ในการดําเนินการบริหาร
จัดการบริเวณหอประวัติศาสตรอุบลราชธานีศรีวะนาลัย  (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเกา)  



๖๓. 
  
และบริเวณพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกา ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.3 
ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  เนื้อที่ประมาณ  14  ไร  2 งาน  50 
ตารางวา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการฟนฟู และดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหดีขึ้น โดยการปลูกตนไม เพ่ือชวย
ลดอุณหภูมิของอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2547  หรือเปนสถานที่สําหรับพักผอน
หยอนใจ  ออกกําลังกาย   เพื่อสนับสนุนนโยบายการเสริมสรางสุขภาพและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล
หรือเปนแหลงคนควาหาความรูของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนเปนแหลงทองเที่ยว
ทางศิลปวัฒนธรรม  และมีรายละเอียดของขอตกลงจํานวน 5 ขอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย) 
ซึ่งผูขอใชประโยชนในที่ราชพัสดุในที่นี้ คือ องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี และตองดําเนินการใช
ประโยชนใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

 

2. ตอมาทางจังหวัดอุบลราชธานี ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยสินตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนหอประวัติศาสตร (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเกา) และบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัด
เดิม คร้ังที่1/2562 ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมไดมีมติยกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ตามขอ 1 และใหเปลี่ยนแปลงผูขอใชที่ราชพัสดุจาก “องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี” เปน 
“เทศบาลนครอุบลราชธานี”แทน 

 

3. ตอมาทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดรับหนังสือ จังหวัดอุบลราชธานี ดวนท่ีสุด ท่ี อบ 0017.2/ว 
2684 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การ 

บริหารจัดการทรัพยสินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศนหอเกียรติยศ (อาคารโรงเรียนเบญจะมะมหาราชเกา) 
และบริเวณพ้ืนท่ีศาลากลางหลังเกา ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 เชิญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเขา
รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น. ณ 
หองประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  และปรากฏวาไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลง
ดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลวนั้น 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดพิจารณาถึงบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริหารจัดการทรัพยสินฯ  
ฉบับที่ไดมีการลงนามแลวเมื่อวันท่ี  27 กุมภาพันธ 2561 และบันทึกขอตกลงความรวมมือการบริหารจัดการ
ทรัพยสินฯ ฉบับที่จะไดมีการลงนามในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เห็นไดวามีขอความและเนื้อหาสาระเปน
อยางเดียวกัน มีความแตกตางกันเฉพาะชื่อผูขอใชประโยชนโดยเปลี่ยนแปลงจาก “องคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี” มาเปน “เทศบาลนครอุบลราชธานี” พิจารณาแลวจะเห็นไดวาการรับมอบพื้นที่ดังกลาวมา
บริหารจัดการใหเปนไปตามบันทึกขอตกลงขางตนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตามเงื่อนไขของขอตกลงและ
ระเบียบของทางราชการ เปนกรณีท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานีจะตองรับภาระหนาที่และอํานาจท่ีเพิ่มข้ึนจาก
หนาทีในการจัดทําบริการสาธารณะที่มีอยูเดิมเปนอันมาก ซึ่งจะสงผลกระทบตอการใชทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการพื้นที่ดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณรายจายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  ถือเปนเงื่อนไข
และภาระติดพันที่จะตองปฏิบัติตาม โดยรายละเอียดของตัวอาคารของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชเกาและ
บริเวณพื้นที่ศาลากลางหลังเกา  ทางสํานักการชางไดจัดเตรียมการนําเสนอขอมูลภาพถายประกอบโครงการ/
แผนงานและงบประมาณที่จะดําเนินการใหที่ประชุมไดรับทราบในเบื้องตน 

 

 ดังนั้น  เพื่อใหการขอใชและการบริหารพื้นที่ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบของทางราชการ   จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการใหใชสิทธิ์อัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือรับมอบใหเปนผูดูแลในที่ราชพัสดุดังกลาวตามรายละเอียดที่กลาวขางตนตอประธานสภา 
 



๖๔. 
 
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เพื่อนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดพิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ตอไป 
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดเห็นชอบในญัตติขอใชที่ราชพัสดุ  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมเห็นชอบในญัตติขอใชที่ราชพัสดุ  โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ  
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง  เพื่อพิจารณา ในขอ ๔.๖ ญัตติ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อแกไข

ปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ดวยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีความประสงคจะขออนุมัติใชจายเงินสะสม เ พ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนและเพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหนาที่ใหครอบคลุม ซึ่งปจจุบันเทศบาล      
นครอุบลราชธานี  มี ยอดเงินสะสมที่นํา ไปใช ไดคงเหลือ ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2562 จํานวน 
241,074,099.47 บาท (สองรอยสี่สิบเอ็ดลานเจ็ดหมื่นสี่พันเกาสิบเกาบาทสี่สิบเจ็ดสตางค) 

 ดังน้ัน เพ่ือใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลนครอุบลราชธานี  จึงไดจัดทํา
โครงการเพ่ือขออนุมัติใชจายเงินสะสม จํานวน 4 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,550,000 บาท (สิบสาม
ลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน) เสนอตอสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 89 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
  (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด  
  (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตาม
ระเบียบแลว 
  (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีก
รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น 
 
 

ท่ีประชุม 

           มีมติ เห็นชอบ ในญัตติ ขอใชที่ราชพัสดุ    



๖๕. 
 
  (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการกอหนี้
ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการ     
ใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
 

 ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

เหตุผล 
 เพ่ือใหการขออนุมัติใชจายเงินสะสมเปนไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวของและเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีตามอํานาจหนาที่  ซึ่งโครงการที่ เสนอขอรับงบประมาณเปน
โครงการที่รวบรวมมาจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลผานชองทางตางๆ เชน เวที
ประชาคม การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ คํารองทั่วไป และนโยบายของรัฐบาล ดังน้ัน เทศบาล
นครอุบลราชธานีจึงไดจัดทําโครงการดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานคุณภาพชีวิต จํานวน 4 โครงการ 
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 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 ตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ดังน้ัน เทศบาลนครอุบลราชธานี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการดังกลาว ตอ

สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 โครงการที่ ๑ โครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ) งบประม าณ 3 ,100 ,000 

บาท เชิญทานสมาชิกครับ 

นางอําไพวรรณ    เปรมภิรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ จริงๆโครงการเตาเผาศพนี้เทาที่ทราบก็คือไดรับงบไปแลวครั้งหนึ่ง

แตวาถูกตัดแลวก็ทําไมได ทีนี้พอสมาชิกสภาชุดนี้เขามา ผูนําชุมชนเขาก็ไดมาถามอยูเรื่อยทางสมาชิกสภาจึง

ทราบวามันเปนการขอท่ีไมถูกตอง ก็คือเปนท่ีของกรมธนารักษ ตอนแรกก็ไปขอที่พระพุทธ พระพุทธก็ไมมี

อํานาจก็เลยประสานงานทางทานธนารักษและทานปลัดเทศบาลจนขณะน้ีทราบวาทางธนารักษไดอนุญาตใหใช

ที่ไดแลวคะ  

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 สําหรับที่จะกอสรางนี้ทําจุดใหมหรือทําจุดเดิมครับ เชิญครับ 

นายประสิทธิ์   สิทธิคุณ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สรางขางๆจุดเดิมครับ 

 



๖๖. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   สุ

ปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี พูดถึงเรื่องเตาเผาศพก็ขอพูดถึงปญหาของวัดศรีประดูคือสราง

เสร็จแลวยังเอาไปใชไมได ขอฝากทานผูบริหารดําเนินการดวยนะครับ 

นายประสิทธิ์   สิทธิคุณ  วิศวกรโยธาชํานาญการ 

 ขออนุญาตครับ เกี่ยวกับเร่ืองวัดศรีประดูนี้ก็คือที่ผานมาทางวัดเขาใจผิดคิดวาทางเทศบาลไมอนุญาตให

ใช แตจริงๆแลวเราอนุญาตใหตั้งแตตอนแรกซึ่ง ณ ตอนท่ีไปตรวจรับงานก็ไดเชิญทางมัคทายกและพระอาจารย

ที่วัดเขามาดูแลวก็สาธิตทดสอบใหดู และเม่ือ ๓ เดือนที่แลวผมไดทําเรื่องมอบกุญแจใหและนิมนตเจาอาวาส

และพระสงฆทุกรูปมาดูดวยกันและก็สาธิตวิธีการใชงานเรียบรอยแลวและทางเทศบาลก็ไมไดล็อคกุญแจตั้งแต

วันน้ันเปนตนมา หลังจากนั้นก็ยังไมไดรับแจงจากทางวัดวาจะมีการใชงาน ซึ่งผมก็ไดกราบเรียนทานวาถาจะ

เร่ิมใชเม่ือไหรใหแจงดวยเพราะวาผมจะเขาไปดําเนินการในการใชงานครั้งแรกดวย กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

 -  สมาชิกทานใดอนุมัตโิครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ)  
    งบประมาณ 3,100,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 -  สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ)  
    งบประมาณ 3,100,000 บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 

             -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ในสวนของโครงการที่ ๑,๒,๓ และ ๔ นี้จะเปนโครงการที่คลายกันผมจึงขอใหทานอภิปรายในภาพรวม 

เชิญครับ 

นางสาวสมปรารถนา   วิกรัยเจิดเจริญ  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิก ดิฉันขอมอบใหเจาหนาที่สํานักการชางเปนผูชี้แจง

รายละเอียดคะ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

ที่ประชุม 

        มีมติอนุมัตโิครงการกอสรางเตาเผาศพแบบไรมลพิษ (วัดกุดคูณ) งบประมาณ 3,100,000 บาท   
 



๖๗. 

 

นายณรงคฤทธิ์   ทองแสง  สถาปนิกปฏิบัติการ 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายณรงคฤทธิ์   ทองแสง  

สถาปนิกปฏิบัติการ สํานักการชาง ขอเรียนชี้แจงโครงการปรับปรุงลูว ิ่งทุงศรีเมือง จากสภาพปญหาเดิมที่

ประชาชนรองเรียนวาตัวลูวิ่งนี้คอนขางแคบและวัสดุที่ปูพื้นที่เปนยางนิ่มนี้ก็เริ่มเสื่อมสภาพ เราจะทําการ

เปลี่ยนเปนพาราแอสฟลทพรอมขยายลูวิ่งอีกประมาณ ๔๐ ซ.ม. และจะทําการทาสีตีเสนใหชัดเจนครับ ในสวน

ของสวนสาธารณะหวยมวงปญหาใหญๆก็คือบริเวณบล็อคคอนกรีตรอบหวยมวงนี้กระดกและคนที่ไปวิ่งเกิด

อาการบาดเจ็บที่หัวเขาทําใหวิ่งไมสะดวก เราก็จะทําการเปลี่ยนเปนพาราแอสฟลทและจะทําการทาสีตีเสน 

ปญหาประการที่ ๒ คือ ฝงดานทิศตะวันออกคนท่ีไปวิ่งจะวิ่งเลยขึ้นไปเบียดกับทางจักรยานก็เลยคิดวาจะตอลู

วิ่งใหเปนวงรอบใหญคูขนานไปกับทางจักรยานดวยครับ ในสวนของสวนสาธารณะหนองบัวนั้นในสวนลูวิ่งเดิม

ปญหาหลักๆก็คือคนวิ่งจะไปเบียดกับทางจักรยาน เราจึงจะทําการแยกทางจักรยานไปไวสวนนอกทั้งหมด สวน

ที่เปนพ้ืนแอสฟลทเดิมนี้ก็จะทําการทาสีตีเสนใหมใหเปนลักษณะแยกขาดจากกัน จะแยกเสนทางจักรยานกับลู

วิ่งชัดเจน ประการที่ ๒ ก็คือทางฝงดานทิศตะวันตกที่เปนพื้นคอนกรีตพิมพลายตรงนั้นคนไปวิ่งก็จะลื่น เราจึง

แกปญหาดวยการปูแอสฟลททับหนาและทาสีตีเสนใหม คนไปวิ่งหรือปนจักรยานก็จะไดสะดวกขึ้นครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี   สุ

ปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอสอบถามในเรื่องลูว ิ่งที่ทําใหมนี้วาเปนอยางไรขออนุญาต

สอบถามเปนความรูดวยครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญครับ 

นายณรงคฤทธิ์   ทองแสง  สถาปนิกปฏิบัติการ 

 ในสวนนี้คือเราจะเทแอสฟลทและทาสีตีเสนทับหนา คุณภาพใชไดและงบประมาณไมสูง ก็จะเปน

ลักษณะแบบนี้ทั้งสามแหง ก็คือจะกําหนดไววาลูวิ่งจะแยกออกจากทางจักรยานทั้งสามแหงเลย ทางจักรยานก็

เปนสีเหมือนถนนเปนแอสฟลทดิบๆแตวาตัวลูวิ่ง น้ีจะทําการทาสีอะคริลิคสีฟาก็จะแยกใหเห็นชัดเจนเพราะวา

ทุกวันนี้เขาวิ่งแลวไปเบียดกันกับทางจักรยานครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายไพฑูรย   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายไพฑูรย   พรหมสอน

สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในสวนของสวนสาธารณะหนองบัวน้ันทางฝงตะวันตกตอนกลางคืนจะ 

 



๖๘. 

 

มืดมากจึงขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไฟสองสวางนี้มีเพียงพอหรือไม อยากใหเรงรัดดําเนินการ ขออนุญาตตั้งเปน

ขอสังเกตครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอใหฝายบริหารไดเรงรัดดําเนินการตามโครงการที่สภาฯไดอนุมัติงบประมาณไปแลวครับ / เชิญทาน

สมาชิก 

นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายฤทธิสรรค            

เทพพิทักษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ขออนุญาตเรียนถามโครงการปรับปรุงลูว ิ่งสวนสาธารณะทุง

ศรีเมือง ไมแนใจวาพิมพตกในสวนของทางเดินหรือไมครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เพ่ิมขอความดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม/ไมมี ผมขอมติที่ประชุม 
 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัตโิครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนสาธารณะทุงศรีเมือง งบประมาณ  
                   2,000,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนสาธารณะทุงศรีเมือง  
                   งบประมาณ 2,000,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -  สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  -  สมาชิกทานใดอนุมัตโิครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหวยมวง  
        งบประมาณ 6,600,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
  -  สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหวยมวง  
          งบประมาณ 6,600,000 บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 -   สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่ประชุม 

        มีมติ อนุมัติ โครงการปรับปรุงลูวิ่งสวนสาธารณะทุงศรีเมือง งบประมาณ 2,000,000 บาท 

ที่ประชุม 

        มีมติ อนุมัติ โครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหวยมวง  งบประมาณ 
 6,600,000 บาท 



๖๙. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 - สมาชิกทานใดอนุมัตโิครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหนองบัว  
   งบประมาณ 1,850,000 บาท  โปรดยกมือข้ึน / สมาชิกยกมือ ๙ เสียง  
 - สมาชิกทานใดไมอนุมัตโิครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหนองบัว  
   งบประมาณ 1,850,000 บาท   โปรดยกมือข้ึน / ไมมีสมาชิกยกมือ 
 - สมาชิกงดออกเสียง / ไมมี 
 

 
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่อง   อ่ืนๆ 
 

 

 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง อื่นๆ เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เน่ืองจากที่มีการประชุมผูนําชุมชน

ที่ตลาดเทศบาล ๓ ผมไดรับขอเสนอจากพ่ีนองประชาชนอยางแรกคือ เตาเผาศพที่วัดปทุมมาลัย เขาอยากให

ทางเทศบาลชวยดูเนื่องจากวามีกลิ่นเหม็นมานานมาก ประการที่ ๒ ไดรับรองเรียนจาก อสม. เสนถนนเทพโยธี

เย้ืองๆกับจวนผูว าฯเวลาฝนตกอยูทางทิศตะวันออกนํ้าไหลลงไปยังชุมชนของเขา ไดรับความเดือดรอนก็อยาก

ฝากทางฝายบริหารไดไปสํารวจดูความเดือดรอนของพี่นองประชาชนครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

น.อ.บุญมี   สุปรียชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนาวาอากาศเอกบุญมี       

สุปรียชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ผมมีเรื่องที่จะนําเสนออยู ๓ เรื่อง เปนเรื่องที่เปนประโยชน

กับชุมชนและเปนหนาเปนตาของจังหวัดอุบล ผมขออนุญาตนําเสนอเปน Power point เรื่องแรกเปนเรื่อง

ขอบคุณของชุมชนเขต ๔ ที่ทางสมาชิกไดรวมทํางานกับทางฝ ายบริหาร ครั้ง น้ันก็เขาไปสํารวจพื้นที่

สวนสาธารณะที่ผมไดอภิปรายไปเ ม่ือครั้งที่แลว เนื่องจากวาเราก็มีโครงการในการทําแผนที่ทานนายกฯ        

ไดกลาวไว สวนสาธารณะนี้เปนพื้นที่ที่เล็กคับแคบและเสื่อมโทรมทางคณะผูทํางานรวมดวยกับผูนําชุมชน       

ก็ไดดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ใหสวยงาม และสามารถใชงานได จึงนําเรียนมาเพ่ือทราบและขอบคุณคณะทํางาน

ทุกทาน ในเรื่องที่ ๒ น้ีจะเปนโครงการหรือคูรางที่ผมจะนําเสนอซึ่งผมก็เห็นวาทิศทางมันจะเปนไปได  

ที่ประชุม 

         มีมติ อนุมัติ โครงการปรับปรุงทางเดิน-ลูวิ่งสวนสาธารณะหนองบัว  
งบประมาณ 1,850,000 บาท 



๗๐. 

 

เน่ืองจากวาในจังหวัดเราน้ีจะเกี่ยวกับเร่ืองของพุทธศาสนา เรามีพระอารามหลวงอยู ๓ แหง คือ วัดศรีอุบล วัด

สุปฏนารามและวัดปาใหญ วัตถุประสงคท่ีผมนําเรียนนี้ผมขออนุญาตแจกเอกสารใหกับทุกทาน ผมอยาก

นําเสนอวาในแหลงที่จะเปนสัญลักษณทางดานวัฒนธรรม และทางพุทธศาสนานั้น เราควรจะดําเนินการในการ

ที่จัดสรางองคพระยืน ถาเราขับรถมาจากฝงวารินจุดเดน คือวัดหลวงน้ีจะเห็นพระอุโบสถชัดมาก ถาเราสรางได

จะเปนสัญลักษณ และจุดดึงดูดนักทองเที่ยวของจังหวัดอุบล สวนในเรื่องที่ ๓ เปนเรื่องของประวัติของเจาเมือง 

เปนการทองเที่ยวทางน้ํามูลทวีคูณสานความดี เพื่อเปนการเชื่อมโยงสืบสานระลึกถึงคุณงามความดีของ       

เจาคําผง การสงเสริมการทองเที่ยวทางแมน้ํามูลโดยเรือ ระหวางทาน้ําวัดหลวงไปยังศาลเจาคําผง ณ เกาะดอน

มดแดงยอมจะเปนสิ่งหนึ่งที่ใหประชาชนลูกหลานชาวอุบลราชธานี ไดระลึกถึงคุณงามความดี พระคุณอัน

ย่ิงใหญของเจาคําผง ถาเปนไปไดก็จะเปนแหลงทองเที่ยวเปนสัญลักษณอึกจุดหนึ่ง ถึงแมวาจะไมไดเปนเขต

รับผิดชอบของเทศบาลนครอุบล แตถาเอาตรงนี้มาตอเชื่อมดวยกันกับหนวยงานอื่นๆมันจะดีมากครับ กราบ

ขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 เชิญทานสมาชิกครับ 

นายประสงค   จันจําปา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน จากที่ทานสมาชิกบุญมีไดนําเสนอ

ถึงเรื่องการเชื่อมตอในการขับเคลื่อนบานเมืองของเรา ผมขอเรียนวาเปนการนําเสนอที่ดีเปนอยางมาก เรา

นาจะมีการสานตอหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งในเทศบาลนครอุบลเรานี้ถาหากวาเราทําตามจุดที่ทานบุญมี

ไดนําเสนอจะเชื่อมตอไปถึงการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชื่อมตอบูรณา

การกับหนวยงานอื่นๆ ผมวาเปนเรื่องที่ดีเรานาจะมีการตั้งคณะกรรมการของเรารวมศึกษาความเปนไปไดซึ่ง

ตอนนี้ทราบวาเราใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีศึกษาถนนแนวรอบแมน้ํามูล เราควรจะบูรณาการเชื่อมรอย 

แนวคิดทานบุญมีกับภาคสวนอื่นๆเพ่ือใหสมบูรณ ผมขอเสนอใหมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนมาในเรื่องของสภา

เทศบาลหรือเทศบาลนครอุบลราชธานีรวมแรงรวมใจกันเพื่อเมืองอุบลของเราครับ กราบขอบพระคุณครับ 

นายเฉลิมพล  ม่ังคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ขอบคุณครับ ฝากทางคณะผูบริหารลองตั้งคณะทํางานชุดนี้ศึกษาโครงการพุทธสถานศึกษาความดีนี้ที่

อยูในเขตเทศบาลเรามีอํานาจทําอะไรไดบาง นอกเหนืออํานาจของเราใครจะชวยไดบาง ตั้งเปนคณะทํางาน

แลวมาชวยกัน เชิญทานรองนายกฯครับ 

นายประชา    กิจตรงศิริ   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน สัปดาหที่ผานมาก็ไดมีการ

ประชาคมกันเรื่องนี้และตอนนี้เรารวมกับทางมหาวิทยาลัยอุบลก็ไดทําการวิจัยพัฒนาริมตลิ่งและปรับปรุงภูมิ

ทัศนและอาคารตลาดใหญ ซึ่งเราคิดวานาจะเอาตัวนี้ผนวกเขาไปดูวามีความเปนไปไดหรือไม และจะขอตั้ง

คณะทํางานตามที่ทานประธานสภาไดเสนอแนะครับ 

 



๗๑. 

 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ผมขอฝากเรื่องหองนํ้าทุงศรีเมืองดวยเนื่องจากวาสกปรกมาก ๒.อยากใหทางฝายผูบริหารทําเสื้อกั๊กไว

เปนทีมฝายบริหารและฝายสมาชิกสภาดวย เวลาไปทํางานจะไดเห็นไดชัดเจน ๓.เรื่องรถดับเพลิงใหแกไขเรื่อง

ระบบการสื่อสารใหรวดเร็วและทําการประชาสัมพันธเรื่องเบอรโทรศัพทของดับเพลิงใหชัดเจน เชิญทาน

สมาชิกครับ 

นายไพฑูรย   พรหมสอน   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมสนับสนุนแนวคิดทานบุญมี

ที่จะทําใหเกิดลักษณะของภาพลักษณและสถานที่ทองเที่ยวรวมทั้งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของ

จังหวัดอุบลราชธานี ๒.ประเด็นที่ทานบุญมีไดอภิปรายรวมทั้งที่ทานประธานสภาไดกรุณามอบหมายฝาย

ผูบริหารใหไปตั้งคณะทํางาน อยากจะใหนําเรื่องนี้และการประชุมกอนหนานี้ที่ทานบุญมีไดพูดถึงการพัฒนา

หวยวังนองที่ทานประธานสภาก็ไดกรุณาใหทางฝายบริหารพิจารณาตั้งคณะทํางานในการขับเคลื่อนทั้งที่อยูใน

พื้นท่ีของเทศบาลนครโดยที่มอบหมายทางทานปลัดนําขอประกาศตางๆที่บงชี้ เรื่องแนวเขตของเทศบาล     

นครอุบลราชธานีมาแจงตอสภา ขอนําเรียนทานประธานสภาผานไปยังฝายบริหารวาอยากใหทั้งสองเรื่องนี้

นําเขาท่ีประชุมสภาเพ่ือรับทราบความคืบหนาในการประชุมคร้ังตอไปครับ 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 ฝากใหฝายบริหารนําแจงความคืบหนาในเรื่องดังกลาว ในการประชุมครั้งตอไปดวย มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไมครับ/ไมมี เม่ือไมมีผมขอปดประชุมครับ 

 

 

****ปดประชุมเวลา 12.40 น.**** 
 

 

 

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

       (นายอนุชิต อัปกาญจน)                                   (นายชัยยันต  จันลองคํา)                   

    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                             หัวหนางานเลขานุการสภา 
                            

 

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

 (นางสาวธัญญพัทธ   ศรีบุญสถิตพงษ)       (นางเดือนลอย   คําแดงสด)     

      หวัหนาฝายบริหารงานทั่วไป                                หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 

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

                                         (นายอัมพล  ทองพุ) 

                                  ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 



๗๒. 
 

 

 

      คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          

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

 

 

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

               (นายไพฑูรย    พรหมสอน)                                    (นายฤทธิสรรค   เทพพิทักษ) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                           สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 

                                       (ลงช่ือ)...................................กรรมการและเลขานุการ 

                                               (นายภพ      ภูสมปอง) 

                                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว ในคราวประชุมสภาเทศบาล    

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

 

 

                                                    (นายเฉลิมพล     มั่งคั่ง) 

                                            ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 

 
 

 


