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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

************************ 
 
ผู้มาประชุม 
1.นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายปรีชา บุญเหลี่ยม   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
3.นายสุพงษ์ ช่างนับ   เลขานุการสภาฯ (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ) 
4.นายวัฒนา ด่านชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 1 
5.นายสมนึก ทิพย์สุขุม     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 2 
6.นายสมชาย ปิตะคำ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 3 
7.นายสมชาย ลับแล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 4 
8.นางอำนวย ศิลชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 5 
9.นายสวง เสือดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 6 
10.นายสนั่น ทามี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 7 
11.นายอุ่น มุ่งดี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 9 
12.นางสมพร สาพา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 10 
13.นายปฐม โชคลาภ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 11 
14.นายอรุณ เห็มสนาน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 12 
15.นายเสมา มณฑาลพ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 13 
16.นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 14 
17.นางสาวทอฝัน นึกรัก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 15 
18.นางสาวลัดดา อำนวย    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
19.นายละมัย สินธน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 18 
20.นาย มงคล พันทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
21.นางรจณา กรองทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 20 
22.นายเสนศักดิ์ การภูธร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 21 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายธวัชชัย ทองทับ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
2.นายชโลทร แจ่มจันทร์    
3.นายจะตุรงค์ หาดซาย   
4.นายธาดา จำปาแขม   ผู้อำนวยการกองช่าง 
5.จ่าเอกโอภาศ เรืองเกตุ   หัวหน้าสำนักปลัด 
6.ว่าที่ร้อยตรีธนชาต ปางเดิม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
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7.นางสาวญาณิฐา ช่างนับ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
8.นางสาวชมพูนุช มั่งคั่ง   นิติกรปฏิบัติการ 
9.นางสาวศุทธินี ธนสารสมบรูณ์  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
10.นางสาวนิภาพร แสงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
11.นางสาวหงสรัชต์ พิมลเจรญิฉัตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
12.นายอำพล ไชยหนองหว้า  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
13.นางสาวจินดานุช อรังศรี  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ            
ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  (เอกสารหมายเลข 1) 

 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการครับ   
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 
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ให ้ เลขาน ุการสภาท้องถ ิ ่นป ิดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ” 

     ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิก
    ทุกท่านได้ดูและตรวจทานแล้ว ดังนั้น  หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไข
    ถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่ประชุมครับ  (เลขานุการสภาฯ ได้เปิด
    รายงานการประชุมไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ 
    ถ้ามียกมือแจ้งในที่ประชุมได้เลยนะครับ 
 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดหรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือ ถ้าไม่มี            
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
    2564 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม รับรอง          19      เสียง 
 ไม่รับรอง        -        เสียง 
 งดออกเสียง    2        เสียง (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องด่วน 
      - เรื่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญแถลงนโยบายต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (เอกสารหมายเลข 2) 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗              
เลขานุการสภาฯ   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   มาตรา ๕๘/๕ “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ 
    ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลเพื ่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภา           
    องค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับ          
    แต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
     กรณีที ่ไม ่มีผ ู ้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วน           
    ตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การ          
    บริหารส่วนตำบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็น
    เร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือ
    ราษฎร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่            
    จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว    
    ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายโดยไม่มี          
    การลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่มีการเลือกประธานสภาองค์การ            
    บริหารส่วนตำบล 
     การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำ 
    นโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    ทุกคนที่มาประชุมด้วย 
     หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อ          
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็น
    หนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย
    อนุโลม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลง         
    นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว 
     ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ
    ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
    ประจำทุกปี 
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     คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงาน
    แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการ
    องค์การบริหารส่วนตำบลด้วย” 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หมวด 10  
           การแถลงนโยบาย 
 

     ข้อ ๑๒๓ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น
    ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภา
    ท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน  
     เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภา
    ท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน           
    เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป” 
     ข้อ ๑๒๔ “สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้ง
    ในทางสนับสนุน และคัดค้าน ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและ
    ความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั้น 
    ให้สำเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและ
    อภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ด้วยก็ได้”  
     ข้อ ๑๒๕ “ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม
    หรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น  
     เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่
    ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคน      
    ก็ได้”  
     ข้อ ๑๒๖ “ในการอภิปรายนั้นนอกจากที่กำหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว 
    ให้นำความใน หมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญท่านนายกฯ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ  
ประธานสภาฯ   เชิญครับ   
 
 
 
 

/นายธวัชชัย...   
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นายธวัชชัย  ทองทับ  เร ียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาฯ ทุกท่าน                   
นายก อบต.สระขวัญ  ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ   
     ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ได้ประกาศผลการ
    เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน
    ตำบลสระขวัญ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  ไปแล้วนั้น 
     ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล            
    พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ 
    กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
    เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์
    อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย  
    (ซึ่งกระผมได้แจกให้แก่ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว) 
     เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    ดำเนินการไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
    ตอบสนองตามความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
    กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักประชาชน
    เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและ
    ยั่งยืน ดังนี้ 
    1.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
     ๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนภายในตำบล เพื่ออำนวย
    ความสะดวกและประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย 
     ๑.๒ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน แหล่งชุมชน เพ่ือให้
    เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
     ๑.๓ สร้างหรือบำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน               
    โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตร          
    ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
     ๑.๔ สร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล 
    เช่น การขยายเขตระบบประปา ตลอดจนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
    2.นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญา
    ท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ในชุมชนให้มีการอยู่ดี 
    กินดี มีสุข 
          ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มสตรี ฯลฯ 
 
 

/๒.๓ ส่งเสริม... 
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                    ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนำระบบ
    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
           ๒.๔ บริหารจัดการด้านการตลาดร่วมกันกับเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้
    พ่อค้า แม่ค้า และผู้บริโภคมีสถานที่จำหน่ายสินค้าและจับจ่ายสินค้าที่ถูก
    สุขอนามัย อาหารสะอาดปลอดภัย 
           ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยการพัฒนา
    คุณภาพสินค้า และการจัดระบบการผลิต การตลาด การส่งเสริมอาชีพ และ
    การพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น 
    เน้นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแรง สมดุลและยั่งยืน 
           ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ 
    อสม. เพื่อขับเคลื่อน การทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
           ๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
    ผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
           ๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการ
    รักษาสุขภาพอนามัย 
     2.9 มุ่งเน้นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ให้ทันต่อ
    เหตุการณ์ โดยผ่านการประสานงานกับหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง เตรียมรถ
    และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมต่อสถานการณ์อยู่เสมอ 
    3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
           ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั้งในและนอก
    ระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
           ๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีสื่อการ
    เรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้
    ในระดับท่ีสูงขึ้น 
           ๓.๓ ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู ้พิการ 
    ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม 
           ๓.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
    และความปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก             
    ทุกองค์กร 
           ๓.๕ สนับสนุนการฝ ึกอบรมสมาช ิกอาสาสมัครป้องกันภัย             
    ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะในการปฏิบัติงาน
    ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
           ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ต่าง ๆ เช่น ให้การเรียนรู้เกี ่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความ
    ปลอดภัย ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน       
 
 

       /๓.๗ จัดให้มี… 
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           ๓.๗ จัดให้มีการบริการอินเทอร์เน็ตในระดับตำบล เพื่อเด็ก  
    เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ก่อให้เกิดการเรียนและรู้ทัน
    ต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
           ๓.๘ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการด้านการกีฬาทุกประเภท 
    เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลาง และ
    อุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง 
           ๓.๙ สนับสนุนการกีฬา อุปกรณ์การกีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน และจัด
    กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทุกระดับ 

    4.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธีต่าง ๆ ฟื ้นฟูศาสนาและ               
    วัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๔.๒ ทะนุบำรุงด้านศาสนาวัดวาอารามในตำบล ให้เป็นศาสนสถานที่
    เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 
     ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู ้ส ูงอายุและกิจกรรม            
    สวดมนต์กลางบ้าน 
     ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สืบสาน
    ประเพณีลอยกระทง งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีอื่น ๆ             
    ที่เก่ียวข้อง 
     ๔.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่
    เยาวชนและประชาชน เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

    5.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ที่สำคัญ และบำรุงรักษาสถานที่
    พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม 
          ๕.๒ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการ
    ร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
    แยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 
          ๕.๓ จัดหาสถานที่สำหรับทิ้งขยะ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างระบบ
    การเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๕.๔ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบำบัด
    และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ จัดกิจกรรม
    เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประชาชน เช่น การจัดหาต้นกล้าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ  
          ๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟูรักษาและหวงแหน
    ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ๕.๖ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหา
    สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม    
 
 

/5.7 รณรงค…์ 
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     5.7 รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
    ตำบล ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
    ประโยชน์สูงสุด 

    6.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     ๖.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการ
    ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือให้
    การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๖.๒ สร้างระบบการบริหารโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 
    สุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชน
    อย่างแท้จริง 
     ๖.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนด
    วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตาม
    เจตนารมณ์ของประชาชน 
          ๖.๔ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้  
    ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอน
    ภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ประสิทธิผล 
         ๖.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการ
    ปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและมีความ         
    พึงพอใจมากที่สุด 
          ๖.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาท
    หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบ
    ตามรัฐธรรมนูญ 
          ๖.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่าง ๆ  แก่ประชาชน
    และรับฟังปัญหาจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 
          6.8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
           6.9 ส่งเสริมและรณรงค์ให้บุคลากรมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม 
    จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
    เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต 
     การกำหนดนโยบายที่กล่าวมา ทั้ง ๖ ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อสภา 
    ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย
    ตามกรอบนโยบายที่กำหนด และอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
    ส่วนตำบล  นโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
    จะดำเนินการไปได้ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบล  สมาชิก
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานในองค์กร และผู้นำชุมชน 
    ถือความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต และความสามัคคีเป็นที่ตั้ง ขอบคุณครับ 
 
 

/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ท่านนายกฯ ก็ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
ประธานสภาฯ   เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถามหรืออภิปรายในเรื่อง
    ความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการให้
    สำเร็จผลตามนโยบาย ไม่ว่าในทางสนับสนุน และคัดค้าน โปรดยกมือครับ 
    เชิญท่านสมชายครับ 
 
นายสมชาย ลับแล  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 4
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  ผมขอเสนอแนะในคำแถลงนโยบายของท่านนายก อบต.สระขวัญ ผมอยาก
    สบทบเพิ่มเติมนโยบาย ข้อที่ 2 นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพ
    ชีวิต ผมอยากให้ครอบคลุมถึงการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ พอจะเพิ่มข้อมูล 
    สักนิดได้หรือไม่ครับเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โรคระบาดต่าง ๆ หรือว่าความเป็นอยู่ในการดำรงชีวิต
    ของเกษตรกร เพราะว่าข้อนี้มันไม่มีตรงนี้ เป็นแค่จัดการร่วมกับเอกชน
    เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายสินค้าพวกอุปโภคบริโภค และส่งเสริมสนับสนุน
    ให้ประชาชนมีรายได้ เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าเท่านั้น ผมขอเสนอเท่านี้
    ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เชิญท่านลัดดาครับ 
ประธานสภาฯ  
 
นางสาวลัดดา อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16  ตามที ่ท ่านนายกฯ ได้แถลงนโยบาย ก็ได้ครอบคลุมทุกเรื ่องทุกด้าน               
    ขอเสนอแนะในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน             
    ในเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ ผู้ยากจน อยากให้เพิ่มวงเงิน
    งบประมาณและจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือ อย่างน้อย ๆ 
    ประมาณ 3 – 4 ครัวเรือน/ปีงบประมาณ และก็จำนวนงบประมาณ 
    100,000 บาท/คร ัวเร ือน ประมาณนี ้นะคะตามความเหมาะสม                
    อยากเสนอไว้ เพราะว่าหลาย ๆ หมู่ดูแล้ว บางครัวเรือนมีความยากจน  
    ขาดโอกาส ก็เสนอแนะไว้ในส่วนนี้ แล้วเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โครงการที่
    เกินศักยภาพของตำบลสระขวัญมีเยอะมาก ขอยกตัวอย่าง หมู่ที่ 16              
    ถนนเส ้นหล ักหม ู ่ท ี ่  16 หมู่ที่  19 ถนนมีความแคบ ไม ่ม ี ไหล ่ทาง               
    ถ้ารถสิบล้อวิ่งสวนกัน จะต้องจอดหนึ่งคัน และก็เคยตกถนน และได้รับ
    อุบัติเหตุมาแล้วเมื่อสองสามปี ตอนนี้ชาวบ้านทั้งสองหมู่และหมู่ที่ร่วมกันใช้
    เส้นทางนี้มีความเดือดร้อนก็คือว่าไม่ปลอดภัย ทำแผนไว้แล้ว แผนห้าปี 
    แผน 2566 – 2570 อยู่ในแผน อยากฝากคณะผู้บริหารนะคะไปยัง
     

/หน่วยงาน… 
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    หน่วยงานที่มีงบประมาณที่สามารถทำให้ได้ ก็ฝากท่านไว้ด้วย เพื่อพี่น้อง
    ประชาชนทุกคน ขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่ง ในเรื่องของส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต ในเรื่องของถังเก็บกักน้ำดื่มก็อยากให้จัดซื้อให้กับพี่น้องประชาชนที่มี
    ความยากจนและเดือดร้อน หลาย ๆ หมู่มีความต้องการ ที่ผ่านมาขอ
    อนุญาต สามถึงสี่ปีก็จัดซื้อไม่ได้ เพราะว่าท่านผู้ว่าฯ ท่านนายอำเภอ ไม่ได้
    ประกาศภัยแล้ง จึงจัดซื้อไม่ได้ ขออนุญาตนำเรียนไว้เท่านี้ก่อน ขอบคุณค่ะ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะซักถามและอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ เชิญครับ 
 
นายธวัชชัย ทองทับ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายธวัชชัย ทองทับ นายกองค์การบริหารสว่น
นายก อบต.สระขวัญ  ตำบลสระขวัญ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
    การพัฒนาฝีมือแรงงานที่สมาชิกสอบถามมานะครับ เกี่ยวกับการปศุสัตว์ 
    คือเราก็มีตามที่ท่านเสนอมา และเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือน ซึ่งมีงบอยู่
    แล้วในส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องที่มีความยากจนในหมู่บ้าน ก่อนอื่นต้องปรึกษาหารือ
    เรื ่องงบประมาณ เพื่อตั้งงบประมาณลงไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจน           
    ทุก ๆ หมู่บ้าน และก็เรื ่องถนนที่แคบ เราจะสำรวจในพื้นที่ที ่ถนนแคบ            
    หากถนนผ่านพ้ืนที่ที่มีเจ้าของ เราจะขอความเห็นใจ สมาชิกทุกท่านที่อยู่ใน
    พื้นที่นั้นต้องประสานพี่น้องชาวบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างถนนเป็นห้าเมตร             
    ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับที่ได้ตอบข้อซักถามความสงสัยให้กับสมาชิก     
ประธานสภาฯ   ซึ่งท่านสมาชิกก็มีสิทธิที่จะซักถามนโยบายของท่านนายกฯ ผมก็จะให้ท่าน
    ย้อนกลับไปดู นโยบายข้อที่สอง ของท่านสมาชิกหมู่ที่ 4 อาจจะต้องดูกว้าง
    สักหน่อย ข้อ 2.7 การสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ 
    ส่วนรายละเอียดมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ ส่วนพื้นที่ที่มี
    ถนนแคบ ก็ฝากสมาชิกทุกท่านให้ช่วยดูแล การสละพื้นที่เพื่อให้การสัญจร
    ไปมาสะดวกยิ่งขึ้น มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ก็ถือว่า
    ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบนโยบายเรียบร้อยแล้วนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องท่ีเสนอใหม่    

 6.1 พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล             
สระขวัญเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระขวัญ 

นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ปลัด อบต.สระขวัญ)            หมวด ๘  

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๐๓ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน   
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน               
เจ็ดคน 
 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้ง
เป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด” 
 ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อ
สภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการ
ของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ” 
 ข้อ ๑๐๕ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจ
เลือกสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือบุคคลที ่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที ่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น               
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา” 
 ข้อ ๑๐๖ “กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 (๒) ตาย 

/(๓) สมาชิกภาพ… 
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 (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
เสร็จสิ้นลง 
 (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่” 
 ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น        
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี               
ผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 ข้อ ๑๒ “วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 กรณีที ่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกำหนดให้สภา
ท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธาน            
สภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลำดับถัดไป             
ทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงม”ี 
 ข้อ ๘ “วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน  
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง             
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง               
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง           
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู ้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน              
ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน 
 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙            
มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
 

/วิธีจับสลาก… 
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 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู ้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู ้ใดเป็นผู ้จับสลากก่อนหลัง               
หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที ่ประชุมจับสลากว่าผู ้ใดจะเป็นผู ้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก
เป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
 ข้อ ๓๙ “การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ” 
 ข้อ ๖๓ “สมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้ว
จึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับ
ประธานสภาท้องถิ่น 
 ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู ้เสนอญัตติหรือผู ้แปรญัตติ
อภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู ้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายได้ครั้งละหนึ่งคน”) 

นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท ่านสมาช ิกสภาฯ ได ้ เสนอจำนวนคณะกรรมการตรวจรายงาน                 
ประธานสภาฯ   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวนไม่น้อยกว่า           
    สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เชิญครับ 

นายสวง  เสือดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอจำนวน  3  คนครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ สมาช ิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ ่มเต ิมหร ือไม ่ โปรดยกมือ ถ ้าไม ่มี                  
ประธานสภาฯ   ผมขอมต ิท ี ่ประช ุม สมาช ิกสภาฯ ท ่านใดเห ็นชอบให ้ม ีคณะกรรมการ                       
    ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน  3  คน 
    โปรดยกมือ                  
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
 
 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ เช ิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอชื ่อกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา                 
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ เริ ่มจากคนที่ 1 เรียงไปจนครบ 3 ท่าน       
    เชิญท่านรจณาครับ 

นางรจณา กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจณา กรองทรัพย์ สมาชิกสภฯ หมู่ที่ 20  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20  ดิฉันขอเสนอ นางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 เป็นกรรมการ
    ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญค่ะ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 18   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ผมขอรับรองครับ 

นางอำนวย  ศิลชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอำนวย  ศิลชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 5   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  ดิฉันขอรับรองค่ะ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นางสาวลัดดา อำนวย 
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ คนที่ 1 
     ลำดับต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการ
    ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 2 เชิญท่านละมัยครับ 

นายละมัย สินธน   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายละมัย สินธน สมาชิกสภาฯ หมู ่ที ่ 18   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18  ผมขอเสนอนายปรีชา บุญเหลี่ยม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 ครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสมนึก  ทิพย์สุขุม  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมนึก  ทิพย์สุขุม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  ผมขอรับรองครับ 

นายสวง  เสือดี   เร ียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสวง  เส ือดี   สมาชิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  6                   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ผมขอรับรองครับ 

 

 

/นายเดชรัตน์...   
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นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายปรีชา บุญเหลี่ยม
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ คนที่ 2 
     ลำดับต่อไป เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการ
    ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ 3 เชิญท่านอุ่นครับ 

นายอุ่น  มุ่งดี   เร ียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ ่น  ม ุ ่งดี  สมาช ิกสภาฯ หมู ่ท ี ่  9                
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9  ผมขอเสนอนายสมชาย  ลับแล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ 

นายสมชาย  ปิตะคำ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมชาย  ปิตะคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่ 3   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  ผมขอรับรองครับ 

นายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอภิชาติ โพธิ์ชัยโถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14                   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14  ผมขอรับรองครับ 
 
นายเดชรัตน์  ประกอบเก็บ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือ ถ้าไม่มี สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายสมชาย  ลับแล
    สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
    บริหารส่วนตำบลสระขวัญ คนที่ 3 

สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว มีดังนี้  

1. นางสาวลัดดา อำนวย      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
2. นายปรีชา บุญเหลี่ยม      สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
3. นายสมชาย  ลับแล         สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 

 
     6.2 พิจารณาออกระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
    ประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ   
ประธานสภาฯ  
 
 
 
 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
(ปลัด อบต.สระขวัญ)            หมวด ๙ 
   การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 
  ข้อ ๑๑๗ “ที่ประชุมสภาท้องถิ ่นเป็นสถานที่ที ่ควรแก่การเคารพ             

ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ 
  การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ ่น ผู ้บริหารท้องถิ ่นนั ้น ให้แต่ง

เครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่น               
กำหนด 

  ในขณะที่กำลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

  ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด” 

  ข้อ ๑๑๘ “ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสีหรือใส่ร้าย 
  (๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
  (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของ

ที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือจงใจกระทำการใด ๆ  อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่
ประชุมสภาท้องถิ่น 

  (๔) ขัดคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น” 
  ข้อ ๑๑๙ “ในขณะที่กำลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบ

การประชุมนี้ หรือกระทำการฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจ
ตักเตือนห้ามปราม ให้ถอนคำพูด หรือให้กล่าวคำขอขมาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ก็ได ้

  ในกรณีขัดคำสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย 
หรือกระทำการเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมี            
อำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทำนั้น หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ครั้งนั้นโดยมีหรือไม่มีกำหนดเวลาก็ได้ 

 
 
 

/ในกรณ…ี 



18 
 

  ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู ้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้น          
ขัดขืน ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น นำตัว             
ผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้” 

  ข้อ ๑๒๐ “ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น                
จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่
เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่นไว้
ชั่วคราว” 

  ข้อ ๑๒๑ “ในกรณีที ่ที ่ประชุมสภาท้องถิ ่นเกิดอลเวง จนประธาน             
สภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษาระเบียบการประชุมไว้ได้  ให้ประธานสภาท้องถิ่น      
สั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น” 

  ข้อ ๑๒๒ “คำสั ่งประธานสภาท้องถิ ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็น
เด็ดขาด” 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว ุฒิสภาได ้ม ีหน ังส ือถ ึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้
กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการ
ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาเมืองพัทยา
และสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของ
ตนเองและมีความตื ่นตัวในการการรักชาติบ้านเมืองซึ ่งสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการ ดังนี้ 

1.ให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาไปพิจารณาดำเนินการตามความ
เหมาะสม 

2.ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554  ข้อ 117 วรรคสี่ โดยให้สภาท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
ท้องถิ ่น รวมทั ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกแห่ง
ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ ่น และผลการ
ดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควรด้วย  

 
/เพ่ือให้เป็น... 
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เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาดังกล่าว และเพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่น หมวด 14 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมือง
และการม ีส ่ วนร ่วมของประชาชนในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงต้องดำเนินการออกระเบียบว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารสว่น
ตำบลสระขวัญ โดยตามหนังสือดังกล่าวได้กำหนดตัวอย่างระเบียบว่าด้วย
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาด้วย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (เลขานุการสภาฯ ได้อ่านตัวอย่าง
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมฯ จนครบทุกข้อ)                
ผมจึงเห็นว่าควรออกระเบียบตามตัวอย่างที่ให้มา แต่หากสมาชิกสภาฯ   
ท่านใดเห็นควรกำหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดจากตัวอย่างก็
สามารถที่จะเสนอได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายครับ 

 
นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรกำหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดจาก
ประธานสภาฯ   ตัวอย่างหรือมีข้อเสนอแนะใด โปรดยกมือ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบออกระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญตาม
ตัวอย่างที่กำหนดให้ โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ    19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  - เสียง 
    งดออกเสียง  2 เสียง  (ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา  13.45 น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)            สุพงษ์  ช่างนับ      ผู้จดรายงานการประชุม        
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 
 

/(ลงชื่อ... 
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                                                   (ลงชื่อ)            ลัดดา  อำนวย      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        

    (นางสาวลัดดา  อำนวย) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 16 
 

                                                    (ลงชื่อ)          ปรีชา บุญเหลี่ยม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
    (นายปรีชา บุญเหลี่ยม) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 

                                                    (ลงชื่อ)           สมชาย ลับแล       ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
    (นายสมชาย ลับแล) 

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 4 
 

  (ลงชื่อ)     เดชรัตน์ ประกอบเก็บ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                               (นายเดชรัตน์ ประกอบเก็บ) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


