
 
 

รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลเทพาลยั  
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รายช่ือผู้มาประชุม 

1. นายจรูญ   วิเศษนอก  ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
2. นายเอนก  แสวงนอก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
3. นางสาวอรุณี  อ่อนนอก  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
4. นายชัยชาญ   ราชโพธิ์ทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
5. นายวัลลภ  เทพาลัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
6. นางเสน่ห์   สนตาเถร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
7. นายประธาน  ดีไพร   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
8. นายวีระ  ไปรแดน   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
9. นางสุภาวดี   ขาวนอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
10. นางอัจฉรา  วอล์คเกอร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
11.นางอนงค์   เขมา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 
12.นายเอนก  ฉิมนอก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย 

 
รายช่ือผู้ลาประชุม - 
 
รายช่ือผู้ขาดประชุม - 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประทีป    ล้ำกลาง  นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 2. นายกวีวัฒน์    รัตนวิชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 3. นายกนก    นมเกษม  รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 4. นายสุรพงศ์   อารมย์เพียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 5. นางพจมาน    การบรรจง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย 
 6. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลตำบลเทพาลัย 
 7. นางสาวจิราพร ผิวผาย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 8. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 9. นายสันติ  ท้าวนอก ผู้อำนวยการกองช่าง 
 10. นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  
 11. นางสาวจงรักษ ์ มีเค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 
เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
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นางสาวอรุณี อ่อนนอก  ขณะนี้ได้ถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เมื่อที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ พร้อมแล้ว  เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเปิดการประชุม

เพ่ือทำการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
นายจรูญ วิเศษนอก   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม วันนี้เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564 ก่อนเปิดการประชุม

ได้รับรายงานจากเลขานุการสภาว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน             
ครบองคป์ระชุมจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
นายจรูญ วิเศษนอก   ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธาน
ประธานสภาเทศบาลฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยสมัยสามัญ           
สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  

นายจรูญ วิเศษนอก  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูรายงานการประชุม  หากมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประการใดให้แจ้ง  และเสนอให้ที่ประชุมทราบเพ่ือที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้อง  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล                   

เทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   เม่ือวันศุกร์ที่ 13 
สิงหาคม  2564 คะแนนเสียง  เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสยีง งดออกเสียง   
– เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง กระทู้ถาม 
     - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565
วาระท่ี 2 พิจารณา  (ขั้นแปรญัตติ) 

นายจรูญ วิเศษนอก ตามท่ีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ตำบลเทพาลัย ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย วาระที่ 1 ขั้น
รับหลักการ โดยในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย มีมติรับหลักการแห่งร่างร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ได้เสนอให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบให้มีคณะกรรมการฯ จำนวน 3 คน ดังนี้  

/1.นายวีระ... 
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นายจรูญ วิเศษนอก  1. นายวีระ ไปรแดน       ตำแหน่ง คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   2. นายวัลลภ เทพาลัย ตำแหน่ง คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติ  

3. นางอนงค์ เขมา ตำแหน่ง คณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัต ิ
และได้กำหนดระยะเวลาขอเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เป็นเวลา              
3  วั น   ต้ั ง แ ต่ วั น ที่  14 - 16 สิ งห าค ม  2564 เว ล า  08.30 - 16.30 น .                              
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย และดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดังนั้น จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาและก่อนคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง  

นางสาวอรุณี อ่อนนอก         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕47 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554) 

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี 
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ             
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ              
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก              
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว                 
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

     ในการประชุมต่อวาระที่สอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อ                     
ที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

 
/นายจรูญ... 
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นายจรูญ  วิเศษนอก    ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการประชุมให้สภา 

เทศบาลตำบลเทพาลัยทราบครับ ขอเชิญครับ 
นายวีระ ไปรแดน       เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร  
ประธานคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก เมื่อ

วันที่  6 พฤษภาคม 2564 มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   และได้กำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติ  ในระหว่างวันที่   14 – 16  สิงหาคม 2564  ปรากฏว่า เมื่อสิ้นสุด
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นคำแปรญัตติ แต่อย่างใด  
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในวันที ่18 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

       ผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีดังนี้ เมื่อไม่มีผู้เสนอคำแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คณะกรรมการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ          
โดยละเอียดแล้วเห็นว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 เหมาะสมดีแล้วจึงมีมติให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งรายงานการประชุมฯ ต่อประธานสภา
เทศบาลตำบลเทพาลัย รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบแล้ว 

นายจรูญ วิเศษนอก    ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ประชุมไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ปรึกษาตามลำดับข้อเฉพาะที่ได้มีการ 
    แปรญัตติเท่านั้นนะครับ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย อภิปรายครับ        

หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ในวาระที่ 2 เห็นชอบกับคำแปรญัตติในวาระที่สองหรือไม่                  
ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ คะแนนเสียง  เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสยีง 
งดออกเสียง   – เสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 
    วาระท่ี 3 พิจารณาขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

พ.ศ. 2565  
นายจรูญ วิเศษนอก   ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี              
ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 3 ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 
นางสาวอรุณี อ่อนนอก  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 
/นายจรูญ... 
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นายจรูญ วิเศษนอก  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่                  

ถ้าเห็นชอบขอให้ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 คะแนนเสียง  เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออก
เสียง   – เสียง 

 
นายจรูญ วิเศษนอก   เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 3 วาระแล้ว จะได้ส่งร่าง

เท ศ บั ญ ญั ติ ดั ง ก ล่ า ว ไป ยั งน าย อ ำ เภ อ ค ง  พิ จ า รณ า ให้ ค ว าม เห็ น ช อ บ                     
ก่อนนายกเทศมนตรีจะลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2   
นายจรูญ วิเศษนอก   ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
นายประทปี ล้ำกลาง   เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย  
นายกเทศมนตรีฯ  ตามที่เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาล
ตำบลเทพาลัย รวมงบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 37,200,000.-บาท โดย
เทศบาลตำบลเทพาลัยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตำบลเทพาลัย ในด้านการบริหารงานทั่วไป การศึกษา งานสาธารณสุข งานสังคม
สงเคราะห์ งานการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   งานด้านการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ การช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงการ
ดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และตามนโยบายการบริหารราชการของ
เทศบาลตำบลเทพาลัย ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น    

    ข้อเท็จจริง 
         เพ่ือให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย  สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมตลอดถึงการดำเนินการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน 
เทศบาลตำบลเทพาลัย โดยนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย จึงขอเสนอรายละเอียด
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบล
เทพาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 7   โครงการ 
2,774,000.- บาท (-สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) และขอรายงานเงิน
สะสม ของเทศบาลตำบลเทพาลัย   

/ปัจจุบัน... 
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              ปัจจุบันเทศบาลตำบลเทพาลัย มีเงินสะสม 
ณ วันที่ 30 กันยายน  2563   จำนวน  22,046,618.62 บาท 
หัก    
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน  - บาท 
- ลูกหนี้ภาษีป้าย  จำนวน - บาท 
- เงินฝากสมทบทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล   จำนวน 4,195,780.51 บาท 
- ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                        จำนวน - บาท 
- โครงการฯจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 2,439,000 บาท 
คงเหลือเงินสะสม จำนวน 15,411,838.11 บาท 
หัก เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน (3 เดือน)   จำนวน 2,960,211 บาท 
หัก เงินสาธารณภัย (10%ของงบประมาณรายจ่ายฯ)          จำนวน 3,720,000 บาท 
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน 8,731,627.11 บาท 

 
เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลเทพาลัย จะได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 

7 โครงการดังต่อไปนี้ 
     1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   หลักการและเหตุผล    
           เนื่องจากถนนเดิมเป็นหินคลุกชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีฝุ่นละออง และยังเป็น
เส้นทางสายหลักที่ใช้เป็นทางสัญจรไปมา ในช่วงฤดูฝนมีน้ำขัง  จนเกิดเป็นโคลนตมและมีเศษ
หินลอยขึ้นเป็นจำนวนมาก เพ่ือเป็นการพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่
ดังกล่าวและประชาชนภายใน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีเป้าหมายสำคัญเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและทำให้
ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรนั้นเทศบาลตำบลเทพาลัยจึงขออนุมัตินำเงินสะสมไปใช้จ่าย   ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ดังต่อไปนี้ 

     1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 (ช่วงต่อจากถนน 
คสล.เดิม)  หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย  อ.คง  จ.นครราชสีมา  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
6.50 เมตร  ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
676.00 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลกำหนด)   งบประมาณ  427,000.-บาท  (-สี่แสน
สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  หน้าที่  7 ลำดับที่ 12   

     1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 10 ตัดกับถนน
เทศบาล 11(ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงที่นา นางอุไรวรรณ  ชำนินอก) หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย  
อ.คง จ.นครราชสีมา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 228.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 798.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด)  งบประมาณ  500 ,000.-  บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  หน้าที่  6 ลำดับที่ 
11   

 /1.3 โครงการ... 
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     1.3 . โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 19  หมู่ที่  9           
ต.เทพาลัย  อ.คง  จ.นครราชสีมา  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.20 เมตร  ยาว 
600.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด)  งบประมาณ  500,000.-  บาท  (-ห้าแสนบาทถ้วน-) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  หน้าที่  5 ลำดับ   
ที่ 5                                                    

     รวมเงินงบประมาณ 3 โครงการ  1,427,000.- บาท  
                       2.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ   

หลักการและเหตุผล 
  พ้ืนที่เทศบาลตำบลเทพาลัย เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจาก
เหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของบ้านเรือนชุมชนที่เพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่สำหรับการอยู่
อาศัยเพ่ิมมากขึ้น  ส่งกระทบต่อพ้ืนที่รับน้ำ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำในปัจจุบัน เมื่อ
เกิดฝนตกในปริมาณมากทำให้เกิดการท่วมขัง สร้างความเดือดร้อนและเกิดความเสียหายต่อ
ประชาชนในชุมชน  จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ เพ่ือบรรเทาและขจัดปัญหา
น้ำท่วมเพ่ือให้มีระบบการระบายน้ำที่ดี และไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง  เทศบาลตำบลเทพาลัยจึงขอ
อนุมัตินำเงินสะสมไปใช้จ่าย  ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     
ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ  คสล.พร้อม
บ่อพัก  คสล. ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย อ.คง  จ.นครราชสีมา  1.ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 51.00 เมตร หนา 0.10  เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 153.00 ตารางเมตร 2.วางท่อระบายน้ำ  คสล. (มอก.ชั้น3)  ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  คสล.  จำนวน 4 บ่อ  ความยาวรวม 51.00 
เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) งบประมาณ  150,000.-  บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  
หน้าที่  6 ลำดับที่ 10                                                   

รวมเงินงบประมาณ 1 โครงการ  150,000.- บาท   
3.โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติก 

คอนกรีต 
หลักการและเหตุผล 

   ถนนในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัย ทั้งในหมู่ที่ 9 ,10 เป็นถนนสายทางหลักที่ใช้
เชื่อมต่อกับถนนหลายสายและใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เดิมเป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานจึงส่งผลให้ผิว
จราจรเกิดการชำรุด ไม่สะดวก ต่อการสัญจรไปมาของประชาชน หากไม่ดำเนินการซ่อมแซม
อาจเกิดอันตราย  ต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา อีกทั้งการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ หรือยางมะตอย  
ในการก่อสร้างถนนมีข้อดีคือราคาประหยัด สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาได้ง่ายผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ลดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมบำรุงรักษาและสามารถยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงผิวจราจรได้
มากกว่าวิธีการทั่วไป นอกจากนี้จะทำให้ถนนมีคุณภาพสูงขึ้นสำหรับการขนส่งทางบก ซึ่งจะ
ส่งผลให้ทำให้เกิดการประหยัดน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดบนท้องถนนจาก
ผู้ใช้ถนนได้  

/เทศบาล... 
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  เทศบาลตำบลเทพาลัยจึงขออนุมัตินำเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก ดังต่อไปนี้ 

   3.1 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 16  หมู่ที่ 10  ต.เทพาลัย อ.คง  จ.นครราชสีมา   

ช่วงที่1. เสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY)  กว้าง 1.10 เมตร ยาว 135.00 
เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิวจราจร  ถนน  คสล. (OVERAY)  รวมไม่น้อยกว่า 
148.50  ตร.ม.  

ช่วงที่2.เสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY)  จุดเริ่มต้นกว้าง 1.40  เมตร
จุดสิ้นสุดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 23.00 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิวจราจร  
ถนน คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 62.00 ตร.ม.  

ช่วงที่ 3.เสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY)  กว้าง 6.00 เมตร ยาว 93.00 
เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิวจราจร  ถนน  คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 
558.00 ตร.ม. หรือพ้ืนที่เสริมผิวจราจร  ถนน  คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 768.50  
ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลกำหนด)  งบประมาณ  325,000.-  บาท   (-สามแสนสองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2564  หนา้ท่ี  4 ลำดับที่ 3 

3.2 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.  (OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนก
รีต ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย อ.คง  จ.นครราชสีมา  เสริมผิวจราจรถนน คสล. 
(OVERAY)  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิว
จราจร  ถนน  คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 980.00  ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด) งบประมาณ 432 ,000.-  บาท (-สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  หน้าที่  
7 ลำดับที่ 14 

   3.3 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน  คสล.(OVERAY) ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนเทศบาล 20 หมู่ที่ 9  ต.เทพาลัย อ.คง  จ.นครราชสีมา เสริมผิวจราจรถนน  คสล.
(OVERAY)  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือพ้ืนที่เสริมผิว
จราจร  ถนน  คสล. (OVERAY) รวมไม่น้อยกว่า 1,000.00  ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร  (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด) งบประมาณ  440,000.-  บาท (-สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564  หน้าที่  7 ลำดับที่ 
15 

     รวมเงินงบประมาณ 3 โครงการ  1,197,000.- บาท  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 โครงการ 2,774,000.- บาท (-สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนส่ี

พันบาทถ้วน-)           
    ระเบียบฯ/ข้อกฎหมาย  
    1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 
/(1)ให้กระทำ... 
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    (1)  ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

    (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

    (3)  ได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

    (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

    ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพระยะยาว 

                         2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ข้อพิจารณา 
    จึงขอเสนอโครงการฯ เพ่ือจะได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยเพ่ือขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   การดำเนิน
โครงการดังกล่าว จำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,774,000.- บาท  (-สองล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยเพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ต่อไป 

นายจรูญ วิเศษนอก   ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปนั้น หากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยได้จะ

อภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
นายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายอภิรักษ์ จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาล  ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)   
พ.ศ.2561 ข้อ 89 ต้องมีดังนี่ 

1. ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
2. ต้องเป็นงานเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือ 
3. ต้องเป็นงานที่เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ 
4. ต้องเป็นกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
5. ต้องเป็นกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และ 
6. ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมาย

กำหนด และ 
/7.ต้อง... 
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7. ต้องส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว และ 

8. ต้องกันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และ 
9. ต้องกันเงินสะสมไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น และ 
10. เมื่อได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ต้อง

ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลา ที่กาหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 

นายจรูญ วิเศษนอก   ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายการจ่ายขาดเงินสะสมและตามที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปนั้น หากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยได้จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ขอเชิญครับ ถ้าไมม่ีขอมติที่ประชุมครับ 

   
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,774,000.- บาท  (-สองล้าน
เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) คะแนนเสียง  เหน็ชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสยีง งดออก
เสียง   – เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  8    เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายจรูญ วิเศษนอก   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอ ต่อที่ประชุมสภาหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 

นายประทปี ลำ้กลาง  ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพาลัยทุกท่านที่ได้อนุมัติให้ตรา 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้อนุมัติให้จ่ายขาด

เงินสะสม ทั้ง 7 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลตำบลเทพาลัย  

     ผมขอชี้ให้ทุกท่านทราบเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค
โควิด19 ประกาศอำเภอคง เรื่องกำหนดสถานที่ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ ระดับตำบล 
(Community Isolation ) อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดย
กำหนดให้ศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ ระดับตำบล (Community Isolation )  ประจำตำบล
เทพาลัย คือ ศาลาชัยเกิดผล วัดเทพาลัย และมีประกาศเรื่องกำหนดสถานที่กักกันตน State 
Quarantine อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564  กำหนดให้มีสถานที่
กักกันตนระดับครอบครัว Home Quarantine (HQ) และระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล State 
Quarantine (SQ)   โดยสถานที่กักกันตนระดับเทศบาลตำบลเทพาลัย State Quarantine 
(SQ)  คือ 1. อาคาร SML โรงเก็บปุ๋ย หมู่ 9 2. อาคาร SML โรงน้ำหมักชีวภาพ หมู่ 15      
3. ศาลาวัดถนนนางคลาน 4. ศาลาเอนกประสงค์วัดเทพาลัย ปัจจุบันเทศบาลฯ ได้มีการสร้าง
ห้องน้ำให้ SQ 2 แห่ง คือ  โรงเก็บปุ๋ย หมู่ 9 และโรงน้ำหมักชีวภาพ หมู่ 15 ขอทำความเข้าใจ
และอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่า CI หรือศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อ ณ 
ศาลาชัยเกิดผล จะรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อรอเตียงจากโรงพยาบาลคล และมี SQ ณ อาคาร 

 
/อเนก... 



 
 


