พัฒนา...นครอุบล
เทศบาลนครอุบลฯ ทุ่มงบดำเนินการ

โครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี โดยนางสาวสมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ นายก
เทศมนตรีนครอุบลราชธานี ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานีได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 138 โครงการ ในช่วงเดือนมกราคม –
เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการต่างๆ มีที่มาจากการรับฟังการสะท้อนความต้องการและปัญหา
ประชาชน ชุมชนโดยตรง  พร้อมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  เพื่อดำเนินการตาม
ภารกิจหน้าที่ให้ครอบคลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนคอุบลราชธานี 

www.cityub.go.th

เทศบาลนคร อุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี ยุคใหม่

พั ฒ น า ... น ค ร อุ บ ล ฯ

เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลให้ ใช้จ่ายเงินสะสม
เพื่อแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
จำนวน 138 โครงการ และครุภัณฑ์ 14 รายการ รวมเป็นเงิน 375,345,171 บาท แบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้….
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เขต 1
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โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล
                1,590,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/1
520,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5/2
760,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 5
2,190,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 7
1,550,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 9
1,120,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 11
2,030,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 13
2,400,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 15
1,660,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 17
1,010,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 19
1,470,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท 21
1,450,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11
2,710,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 13
1,640,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 15
1,930,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 17
1,240,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุขาอุปถัมภ์ 19
1,210,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนโดยรอบตลาดหนองบัว
3,857,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยธรรมวิถี 4 (ช่วงถนนธรรมวิถี – ลำรางนาควาย)
9,960,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยแจ้งสนิท 5 (ข้างบ้านเลขที่ 23)
615,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ช่วงซอยชยางกูร 40 – หนองฮาง)
2,720,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 11 (ข้างบ้านเลขที่ 97)
1,291,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านเจริญทรัพย์ 1
4,900,000
โครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนชลประทาน – ท่าบ่อ
22,530,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเลี่ยงเมือง 7
8,760,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ถนนสุขาอุปถัมภ์-ห้วยม่วง
6,060,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- ซอยแจ้งสนิท 4 (ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสวนสุขภาพ 2)
465,000
- ซอยชยางกูร 5 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
487,200
- ซอยชยางกูร 7 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
132,800
- ซอยชยางกูร 11 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
221,400
- ซอยชยางกูร 13 (ชุมชนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบล)
221,400
- ซอยชยางกูร 34 (หมู่บ้านเจริญทรัพย์)
442,900
- ซอยธรรมวิถี 4 (ถนนธรรมวิถี - ลำราง)
265,700  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยธรรมวิถี 10
2,340,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 - ซอยชยางกูร 18 (ข้างบ้านเลขที่ 56/2)
552,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 14 (ข้างบ้านเลขที่ 88/2)  
610,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 - ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 13)
727,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 30 (ข้างบ้านเลขที่ 17)
330,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 28 (ข้างบ้านเลขที่ 53/1)
680,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 40 (ข้างบ้านเลขที่ 83)
540,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 13
442,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยสุขาสงเคราะห์ 11
1,134,900
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 12.3 (เลียบกองบิน)
680,900
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.1
181,500
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.2
226,900 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.3
249,600
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 21.4
204,000
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โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 10
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 12
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 3
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยธรรมวิถี 1
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 14
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 18
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ถนนสรรพสิทธิ์ (ถนนชลประทานท่าบ่อ – ถนนชวาลานอก)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 7
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยเลี่ยงเมือง 5
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนแจ้งสนิท
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะหนองบัว
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

431,200
158,800
295,000
158,800
923,100
476,600
1,289,200
883,400
340,400
13,150,000
24,250,000
16,200,000
16,741,000
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โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล
                                        1,590,000
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สามแยกถนนแจ้งสนิทตัดสุริยาตร์
1,327,796
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนนครบาลตัดกับสุริยาตร์
1,223,000
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนผาแดงตัดกับสุริยาตร์
1,102,000
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนผาแดง
1,116,000
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนสรรพสิทธิ์ตัดถนนนครบาล
1,080,875
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 12.3
3,900,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยชยางกูร 10.2 (ข้างบ้านเลขที่ 36)
177,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 17)  
155,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน–ท่าบ่อ 10 (บ่อน้ำโจ้ก)  
234,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์ (ข้างบ้านเลขที่ 619)
115,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนราชธานี (ช่วงหอนาฬิกา – ถนนชยางกูร)
8,170,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- ซอยสรรพสิทธิ์ 14 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)
287,900
- ซอยสรรพสิทธิ์ 6 (ชุมชนวัดแจ้ง 2)
155,000
- ซอยสรรพสิทธิ์ 4 (ชุมชนวัดแจ้ง 2)
155,000
- ซอยสรรพสิทธิ์ 10 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
265,000
- ซอยสรรพสิทธิ์ 12 (ชุมชนโรงเรียนสามัคคี 2)
597,900
- ซอยสุริยาตร์ 26 (ชุมชนวัดทองนพคุณ)
493,800
- ซอยสรรพสิทธิ์ 1 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
265,700
- ซอยสรรพสิทธิ์ 3 (ชุมชนโรงเรียนอุบลวิทยาคม 2)
243,600
- ซอยโพธิ์ทอง (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
487,200
- ซอยโพธิ์ทอง  1 (ซอยโพธิ์ทอง - ซอยพโลชัย 5) (ชุมชนโรงเรียนเยาวเรศ 2)
459,800
- ซอยชยางกูร 12 (ชุมชนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบล)
664,400
- ถนนนพคุณ (ถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสุริยาตร์)
265,700
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนแจ้งสนิท (ช่วงหอนาฬิกา-ถนนสรรพสิทธิ์)   
14,800,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยสรรพสิทธิ์ 14
2,600,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 3
3,560,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยราชธานี 1
2,780,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 7
280,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 5.1
1,570,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 8
2,149,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนผาแดง (ซอยแยกซอยข้างบ้านเลขที่ 326)
254,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภค บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
1,722,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยเทพโยธี 2
181,500
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  ซอยเทพโยธี 8
158,800
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยแจ้งสนิท 2
256,600



พั ฒ น า ... น ค ร อุ บ ล ฯ
26.
27.
28.
29.

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 10
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28.1
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยชยางกูร 28
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

1,475,000
749,000
272,300
16,741,000

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เขต 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนพิชิตรังสรรค์ตัดถนนอุปราช
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนนพโลรังฤทธิ์
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำถนนพรหมราช
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 74/2)
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเทพโยธี 6 (ข้างบ้านเลขที่ 3)
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยเขื่อนธานี 1
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
- ซอยสรรพสิทธิ์ 7 (ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะ 2)
- ซอยสรรพสิทธิ์ 8 (ชุมชนสามัคคี 1,2)
- ซอยพนม 2 (ชุมชนพนม 2)
- ซอยพนม 3 (ชุมชนพนม 2)
- ซอยพนม 4 (ชุมชนพนม 2)
- ซอยพนม 5 (ชุมชนพนม 2)
- ถนนพนม (แม่น้ำมูล - ถนนพโลชัย) (ชุมชนวิทยาลัยสารพัดช่าง)
- ซอยเขื่อนธานี 3 (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
- ถนนพรหมราช (ถนนสุนทรวิมล - ซอยเขื่อนธานี 3)  (ชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา 1)
- ถนนนิคมสายกลาง (ถนนชวาลานอก - ซอยสรรพสิทธิ์ 11) (ชุมชนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 3)
- ซอยสรรพสิทธิ์ 11 (ชุมชนวัดท่าวังหิน)
- ซอยสรรพสิทธิ์ 9 (ชุมชนวัดท่าวังหิน)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ (ซอยพนม 9)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยสรรพสิทธิ์ 9
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพโลชัย 4
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนนิคมสายกลาง (ข้างบ้านเลขที่162-164)
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยสรรพสิทธิ์ 7
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกถนนศรีณรงค์ (ข้างบ้านเลขที่ 56/3)
โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยแยกซอยเขื่อนธานี 1 (ข้างบ้านเลขที่ 24)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยถนนหลวง 2 (มณีรัตน์)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ถนนพโลชัย (ถนนชวาลานอก – ซอยพโลชัย 5)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ถนนเลียบแม่น้ำมูล (ลำมูลน้อย – ถนนพนม)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

1,590,000
1,133,000
1,115,000
1,735,000
511,000
561,000
1,572,000
14,770,000
16,741,000
243,600
642,200
110,700
195,300
66,400
354,300
354,300
442,900
132,800
730,800
265,700
553,600
1,950,000
1,410,000
470,000
319,000
470,000
164,000
388,000
226,900
1,781,900
1,182,500
20,600,000

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เขต 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนภายในเขตเทศบาล
       1,590,000
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สี่แยกถนนเทพโยธีตัดถนน พโลรังฤทธิ์
1,115,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำซอยเชื่อมถนนเทพโยธี –ถนนพลแพน
835,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (บ้านดู่)
4,360,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 6 (ข้างบ้านเลขที่ 26)
1,445,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล – ตระการ 2.3
389,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบาย ซอยข้างซอยบูรพาใน 2
152,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และระบบระบายน้ำ ซอยอุบล – ตระการ 14 (ข้างบ้านเลขที่ 5)
183,000
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
16,741,000

พั ฒ น า ... น ค ร อุ บ ล ฯ
10. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
- ซอยอุบล - ตระการ 13 (ชุมชนวังทอง)
- ซอยสุริยาตร์ 2 (ชุมชนศาลากลางบ้านดู่ 2)
11. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 2
12. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยภาษีเจริญ 3
13. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 5
14. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 3
15. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยพโลรังฤทธิ์ 1
16. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยสุริยาตร์ 2
17. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยสมเด็จ 4 (ข้างบ้านเลขที่ 158)
18. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 231)
19. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 239)
20. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนพลแพน (ข้างบ้านเลขที่ 253)
21. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยศรีแสงทอง 16 (ข้างบ้านเลขที่ 5)
22. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ซอยชยางกูร 6
23. โครงการปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ำ ถนนเทพโยธี ซอยบุญลี (ข้างบ้านเลขที่ 170/1)
24. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยพลแพนขวา แยก 1
25. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุปลีสาน 6
26. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบูรพาใน 5
27. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนเจริญราษฎร์
28. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 3
29. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนภาษีเจริญ
30. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 5
31. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยภาษีเจริญ 1
32. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 7
33. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 9
34. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 14
35. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 10
36. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 8.2
37. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 8.1
38. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยอุบล – ตระการ 8
39. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎร์บำรุง 2
40. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยราษฎร์บำรุง 4
41. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนศรีแสงทอง
42. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซอยบูรพานอก 2

345,300
465,000
1,550,000
1,270,000
496,000
473,000
693,000
3,475,000
669,000
173,000
166,000
163,000
334,000
1,778,000
362,000
136,000
249,600
158,800
1,021,400
181,500
1,326,000
181,500
207,300
90,700
544,700
164,000
181,500
144,400
90,700
90,700
408,500
181,500
590,100
204,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาหน้าต่างบานเลื่อนที่นั่ง 3 แถว  2 คัน  สำหรับสำนักการศึกษา
4,530,000
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ เป็นราคาพร้อมปั๊ม และอุปกรณ์  2 คัน สำหรับสำนักการช่าง 5,000,000 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย สำหรับสำนักการช่าง
1,980,000 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับงานสัญญาณไฟฟ้าและเครื่องหมายจราจร
52,000 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 44 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท
30,800
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง
6,600,000 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  2 คัน ๆ ละ 3,300,000 บาท สำหรับงานบำรุงรักษาทางและสะพาน สำนักการช่าง
7. รถบรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน
4,800,000 
สำหรับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ  ภายในมีห้องสุขา จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ห้อง จำนวน 1 คัน
8,500,000 
9. รถสุขาเคลื่อนที่ ขนาด 6 ล้อ ภายในมีห้องสุขา จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้อง จำนวน 1 คัน
10,000,000 
10. รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ด้านท้ายตู้บรรทุกมูลฝอยติดตั้งชุดอัดมูลฝอย
4,600,000 
ด้วยระบบไฮโดรลิค จำนวน 2 คัน
11. รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 2 คันๆ ละ 3,800,000 บาท
7,600,000 
12. รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
3,200,000 
13. จัดหาครุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
2,058,000 
14. จัดหาครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 12 ห้องๆ ละ  380,500 บาท
4,566,000
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การจัดทำป้ายชื่อถนน

ภายในเขตเทศบาล

ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร
ตามถนนสายหลัก จำนวน 7 โครงการ

จำนวน 100 ป้าย
   เพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
สวยงาม สามารถมองเห็ น ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจนและสะดวกในการเดินทางไปมา ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

    เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาจราจรให้ ส ะดวก และปลอดภั ย
ลดปัญหาอุบัคิเหตุ ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 77 จุด
    โดยจะดำเนินการเปลี่ยนดวงโคมไฟเดิมเป็นดวงโคมไฟฟ้า
แบบ LED เพื่อประหยัดไฟและเพิ่มกำลังแสงสว่าง ตลอดจน
เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น



ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแบบพาราแอสฟัลท์ ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
และระบบระบายน้ำ จำนวน 53 โครงการ
คอนกรีต จำนวน 24 โครงการ
    เพื่อให้ผิวจราจรได้
มาตรฐาน การสั ญ จร
ไป-มา สะดวกและ
ปลอดภัย

  เพื่อให้ผิวจราจรมีสภาพที่ดีขึ้น สามารถสัญจรไป-มา ได้สะดวก
ปลอดภัย รวมทั้งแก้ปัญหาการระบายน้ำได้สะดวกมากขึ้น

ปรับปรุง ระบบระบายน้ำ

บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง
  ในช่วงที่ฝนตกหนักจะเกิดปัญหาการระบายน้ำบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง
ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา จึงมี
การปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณดังกล่าว โดยจะขยายท่อระบายน้ำให้
ใหญ่ขึ้นเพื่อระบายน้ำให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น  จะทำให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ในการสัญจรไปมา

ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มความปลอดภัยในการดูแลประชาชน

เทศบาลนครอุบลราชธานีจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้ครอบคลุมในเขตเทศบาลฯ             
จากเดิมติดตั้งไปแล้วจำนวน 115 จุด และในปีงบประมาณ 2562 ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ในการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในชุมชนเพิ่มอีก 256 จุด รวมเป็น 371 จุดเพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งยังได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
และสะดวกในการสืบค้นข้อมูลอีกด้วย
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ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
    สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกปี และเป็นสถานที่
ใจกลางเมืองที่มีประชาชนมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างเดิมมีสภาพเก่า และไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้มีการปรับปรุงและติดตั้งเสาโคม
ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เป็นแบบเสาโคมไฟฟ้ารูปแบบที่ทัน
สมัย โดยมีแนวคิดจากต้นเทียนเมืองอุบล ออกแบบให้ประหยัดไฟฟ้าและสะท้อนถึงเอกลักษณ์
ของเมืองอุบลได้ดี เพื่อสร้างความรู้สึกสบายตา และเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้
บริการในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองอีกด้วย

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะห้วยม่วง
      สวนสาธารณะห้วยม่วง มีพื้นที่กว้างและยาวเหมาะกับการปั่นจักยานและวิ่งออกกำลังกาย
จึงมีได้ออกแบบเสาโคมไฟฟ้าที่มีรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย โดยปรับเสาโคมไฟที่สูงริมตลิ่ง สลับสับวาง
กับเสาไฟฟ้าทรงจานกลมเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มแสงสว่าง ตรงทางเดิน/ลู่วิ่ง และเพิ่มเสาไฟฟ้าทรงตั้ง
ตรงทางจักรยาน สนามหญ้า สนามกีฬา ลานจอดรถ ซึ่งจะติดตั้งเสาโคมไฟสูงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้
กับประชาชนที่มาออกกกำลังกายได้ตรงกับความต้องกาและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะหนองบัว
    สวนสาธารณะหนองบัว ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันระบบไฟฟ้า
แสงสว่างมีสภาพเก่าและชำรุด ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงได้มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่างจากเดิมเปลี่ยนเป็นโคมไฟรูปกลีบบัวเพื่อให้สอดคล้องกับชื่อสวนสาธารณะหนองบัว
เพื่ อ เพิ่ ม แสงสว่ า ง และประหยั ด ไฟ ตลอดจนเพิ่ ม ความปลอดภั ย ให้ กั บ ประชาชนที่ ม าใช้
บริการมากยิ่งขึ้น

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
    เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร   กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้
ประชาชนทราบ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และทั น สมั ย มากยิ่ ง ขึ้ น โดย
ติ ด ตั้ ง ป้ า ยประชาส้ ม พั น ธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ เ วณด้ า นหน้ า
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

กระดานอัจฉริยะ interactive Board
ต่อยอดสื่อการเรียนการสอน

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ในทุ ก ระดั บ ชั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย น
ห้ อ งเรี ย นแบบเดิ ม ไปสู่ ห้ อ งเรี ย นที่ เ น้ น การมี ป ฏิ
สั ม พั น ธ์ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เรี ย น ซึ่ ง ใน
ห้องเรียนจะมีการสมผสานอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีอุปกรณ์หลักที่สำคัญ คือ
กระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board)  
เพื่อใช้สำหรับในสังกัดเทศบาลฯ

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
    รถบรรทุกขยะที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีสภาพที่เก่าและชำรุดบ่อยครั้งทำให้การจัดเก็บขยะ
ล่าช้า จึงมีความจำเป็นต้องจัดชื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
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มุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0

รองรับการเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนติดต่อราชการ

ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์   Smart Card Reader  เพื่อ
รองรับการยกเลิกสำเนาเอกสาร ในกระบวนงานการติดต่อราชการ การลงทะเบียนและ
ยื่นคำขอ  จำนวน 44 เครื่อง ๆ เพื่อใช้หน่วยงานบริการประชาชน  เช่น สำนักการคลัง  
กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา  และสำนักการช่าง

เริ่มแล้ว!! โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

แยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์



นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี  ร่วมผลัก
ดันโครงการทั้ง 2 แห่ง คือ การก่อสร้างทาง
แยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์
โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี
(1,080 วัน) ซึ่งในอนาคตจะสามารถรองรับ
การจราจรที่เพิ่มขึ้น สะดวกสบาย และเกิด
ความปลอดภั ย กั บ ผู้ สั ญ จร  โดยมี   นาย
อาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงคมนาคม เป็ น ประธานวางศิ ล า
ฤกษ์ “โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
จุ ด ตั ด ทางหลวงหมายเลข 23 ทางแยก
ดงอู่ ผึ้ ง -ทางแยกวนารมย์ ”  ในวั น ที่ 20
เมษายน 2562 ที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดน
ิ ใกล้ความเป็นจริง
    ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่
มีประชากรเกือบ 2 ล้านคน และยังมีแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย รวมทั้ ง มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา ที่รู้จักกันไปทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ จึง
ทำให้การสัญจรบนท้องถนนภายในเขตเทศบาลนคร
อุ บ ลฯ ในช่ ว งงานประเพณี แ ห่ เ ที ย นเข้ า พรรษา และ
เส้ น ทางการสั ญ จรไปยั ง สถานที่ ต่ า ง ๆ คั บ คั่ ง นายก
แอน สมปรารถนา วิ ก รั ย เจิ ด เจริ ญ นายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี จึงมองเห็นถึงปัญหาที่มีมายาวนาน
เกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่ห้อยระโยงระยางตามถนนในเขต
เทศบาล และมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้น
ที่เข้ารับตำแหน่ง มาถึงวันนี้ ได้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว
ส่ ว นหนึ่ ง คื อ การจั ด ให้ มี ก ารดำเนิ น การจั ด ระเบี ย บ
สายไฟฟ้ า ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ย และยั ง มี
การผลักดันให้มีการเข้าแก้ไขอย่างจริงจังและกำลังจะ
เกิดขึ้นจริง โดยนำร่องใน 2 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ 1 คือ ถนนอุปราช (ช่วงวงเวียนน้ำพุ ถึงแยกกิโลศูนย์)  
ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร   

เส้นทางที่ 2 คือ รอบทุ่งศรีเมือง (ช่วงถนนเขื่อนธานี ถนนศรีณรงค์ 
ถึงถนนพโลรังฤทธิ์)  ระยะทาง 1.70 กิโลเมตร  รวม  3.10 กิโลเมตร

พัฒนา...นครอุบล

