
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

ผู้มาประชุม (สมาชิกฯ) 

1. นายประเทือง  มานะกุล    ประธานสภาฯ (หมู่ที่ 3) 
2. นายกรี  แก่นสลุง     รองประธานสภาฯ (หมู่ที่ 6) 
3. นายสมนึก  พันธ์เดช    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
4. นายประทุม   เกษาแสง    ส.อบต. หมู่ที่  ๑ 
5. นายฟ้อน  ศรีวารี     ส.อบต. หมู่ที่  ๒ 
6. นางสมหมาย ขำสะอาด    ส.อบต. หมู่ที่  ๒    
7. นายสมชาย  คล้ายเพ็ชร    ส.อบต. หมู่ที่  ๓ 
8. นายจรัญ  ทิวาวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔  
9. นายสมบูรณ์  สุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๔ 
10. นายสมบัติ  กองนึก    ส. อบต. หมู่ที่  ๕ 
11. นายประเสริฐ  แหล่งหล้า    ส. อบต. หมู่ที่  ๗ 
12. นายสมยศ  อ่อนน้อม    ส. อบต. หมู่ที่  7  
13. นายเหลือ  ฆ้องนอก    ส. อบต. หมู่ที่  ๘ 
14. นายสมชาย  ยอดสุวรรณ์    ส. อบต. หมู่ที่  ๘  
15. นายยนต์  ปาลวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๙ 
16. นายสุวิช  สนนาค    ส. อบต. หมู่ที่  ๙  
17. นายธีรยุทธ   กองเทพ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ 
18. นายพิชญ์ชญะพงศ์ ขำอุปถัมภ์   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๑ 
19. นายทองสุข  หมวดแร่    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
20. นายสมศักดิ์  ช้างเนียม    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๒ 
21. นายจิราศักดิ์   ทิพย์มาตร    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
22. นางสาวสุดใจ  อ่ำสถาน    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๔ 
23. นายวัชรินทร์   เฉลิมวัฒน์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
24. นายเฉลิมพล  เอี่ยมเพ็ชรเพ็ง   ส. อบต. หมู่ที่  ๑๖ 
25. นายบรรเลง  ไชยสุวรรณ    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๗ 
26. ส.ต.ท.สิริศักดิ์  หอมรื่น    ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. นายสาทิพย์  ทรัพย์อินทร์    ส. อบต. หมู่ที่  ๑๐ (ลาป่วย) 
2. นายสุรศักดิ์  นิ่มประยูร    ส. อบต. หมู่ที่  ๕  (ลาป่วย) 

 

ผู้ขาดประชุม 

      -ไม่มี 

  2/ผู้เข้าร่วมประชุม… 



-2- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายมานะชัย  สุนันตา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. นายประหยัด  พัดลม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
3. ว่าที่ ร.ต. จิโรจ  บุญรามณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
4. นางกาญจนารมย์  รงยา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
5. นายสำอางค์  ช่วยสัตว์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๘ 
6. นายจตุรงค์  วงศ์สุรินทร์   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  13 
7. นายสมคิด  สง่าร ี  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 
8. นายเนรมิต  เชียงศรี  กำนัน ต.วังม่วง 
9. นางนรินทร์ กล้าหาญ  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  17 
10.  นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล  ผอ.กองคลัง 
11.  นางเสาวรัตน์  ยศธิศักดิ์  ผอ.กองการศึกษา 
12. นางสาวมุกมุนินทร์  คารทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ 
13. นายเอกรัฐ  ทองดีนอก  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

นายประเทือง  มานะกุล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง  เป็นประธานการประชุม  โดยมี
สมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมจำนวน  25 คน และผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  13  คน  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว
ประธานในที่ประชุมจุดธูป-เทียนพระรัตนตรัยแล้วสวดมนต์ไหว้พระ เพ่ือเป็นศิริมงคล และได้ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ   -เชิญคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ/สมาชิกสภาฯ แจ้งเรื่องงานกิจกรรม/โครงการ  
     ต่างๆ ต่อที่ประชุมทราบ  

นางเสาวรัตน์  ยศธิศักดิ์  - กองการศึกษาเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านร่วมกิจกรรมดังนี้ 

1. ร่วมทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 3 ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2562  
ณ วัดน้อยสามัคคี 

2. กิจกรรมลอยกระทงในวันที่  11  พฤศจิกายน  2562  จะมีการประกวด
หนูน้อยนพมาศ  และประกวดกระทง 

3. เชิญร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ณ  โรงเรียนบ้านป่าลาน
หินดาด 

นางสาวมุกมุนินทร์  คารทอง - ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม  2562              
ณ วัดภิบาลวังม่วง  โดยเริ่มพิธีเวลา 13.30 น. การแต่งกายข้าราชการ/
ประชาชน  ชุดสุภาพสีขาว 

3/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.วังม่วง  สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน  2562          
(ครั้งที่ผ่านมา)   

ประธานสภาฯ  การรับรองการรายงานการประชุมสภา อบต.วังม่วง  สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน  2562 (ครั้งที่ผ่านมา)  
ตามที่ได้อ่านรายงานการประชุมเพ่ือให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารรายงาน
การประชุมที่แจกไปนั้นมีท่านไหนจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน  23  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ    จำนวน  -     เสียง 
3. งดออกเสียง    จำนวน  2    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง 

ประธานสภาฯ - เรื่องเพ่ือพิจารณาข้อ 3.1 เชิญคณะผู้บริหารกล่าวรายงานต่อสมาชิกสภา
ทราบ 

นายมานะชัย  สุนันตา -อาศัยอำนาจ ตามข้อ 22 และข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดและประกาศให้มีการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น แบบประชารัฐ พร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่น
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เก่ียวข้อง หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ต่อไป  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพิ่มเติมเชิญครับ 

4/นางสาวมุก… 
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นางสาวมุกมุนินทร์  คารทอง - ในกรณีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -
2565) ครั้งที่  1 ปีงบประมาณ 2563  มีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง            
ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านทราบ  ขอให้สมาชิกทุก
ท่านตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ได้มีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ประธานสภาฯ - เมื่อสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่ เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งที่  1 
ปีงบประมาณ 2563  มีสมาชิกท่านไดจะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563  
หรือไม ่(ไม่มี) เมื่อมี่ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบ     จำนวน  23  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ    จำนวน  -     เสียง 
3. งดออกเสียง    จำนวน  2    เสียง 

 

3.2 เรื่อง ปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องท่ี  
ประธานสภาฯ   -เชิญ ผอ.กองคลังชี้แจงรายละเอียดต่อสมาชิกทุกท่านในที่ประชุมทราบ 
 

นางสาวสุวารี  ว่องไพกุล  -ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลคำพราน ที่ สบ 71102/464  ลง               
ผอ.กองคลัง   วันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งการตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบชำระ 
     ภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลคำพราน ทางเทศบาลตำบลคำพราน  
     ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องราย             
     นางสำอาง  กองพุทธ  จำนวนที่ดิน 15 -0-57 ไร่  ในเขตเทศบาลตำบล                   
     คำพรานจึงนำส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ  
     2563 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
     ลดยอดลูกหนี้ค้างชำระภาษีรายดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 693 บาท (-หกร้อย 
     เก้าสิบสามบาทถ้วน-) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง   
  ดังนั้น ทางส่วนกองคลังจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ให้สมาชิกทุกท่าน

ทราบว่าจะปรับปรุงลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ ของราย  นางสำอาง  กองพุทธ        
ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามท่ีได้แจกเอกสารต่อทุกท่านทราบไปแล้ว 

 

ประธานสภาฯ - ตามที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดการปรับปรุงลดยอดลูกหนี้
ค้างชำระ ของราย  นางสำอาง  กองพุทธ  เป็นจำนวนเงิน 693 บาท             
(-หกร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน-) มีสมาชิกท่านได้จะเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือไม่ 
(ไม่มี) หากไม่มีสมาชิกท่านใด     

       
5/จะเพ่ิมเติม… 
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จะเพ่ิมเติมรายละเอียด ขอมติเห็นชอบต่อการปรับปรุงลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ 
ของราย  นางสำอาง  กองพุทธ  เป็นจำนวนเงิน 693 บาท (-หกร้อยเก้าสิบ
สามบาทถ้วน-) 

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบ     จำนวน  23  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ    จำนวน  -     เสียง 
3. งดออกเสียง    จำนวน  2    เสียง 

 

3.3 เรื่อง การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย 
 

ประธานสภาฯ -ในวาระ ข้อ 3.3 เรื่อง การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย เชิญ
ผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อสภาฯ ทราบ  

 

นายเอกรัฐ  ทองดีนอก -การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย อ้างถึงหนังสือ สำนักงานเทศบาล 
จนง.สาธารณสุข เมืองทับกวาง ที่ สบ 62403/ว3006 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรื่อง  

การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย  ทางเทศบาลเมืองทับกวางได้เชิญ
ทางอบต.วังม่วง รวมประชุมและชี้แจงรายละเอียดเหตุผลที่จะต้องรวมกลุ่ม
พ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2562 เวลา 10.00 น. 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองทับกวางนั้น 

  กระผมนายเอกรัฐ  ทองดีนอกได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 ที่ผ่านมาได้ทราบว่า ตามที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำสัญญา
เก็บขยะกำจัดขยะกับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน  
57  แห่ง (ซึ่งหนึ่งในท้องถิ่นร่วมถึง อบต.วังม่วงด้วย ) โดยนำขยะมูลฝอย
ครัวเรือนส่งให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 7  
ปี  นั้น  

  สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทางเลือกขยะมูลฝอยครัวเรือน
ระหว่างบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยอายุสัญญา  5  ปี  

1. สัญญา TG 3 จำนวน  15 MW จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 
2562 

2. สัญญา TG 5 จำนวน  55 MW จะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 
2563 
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โดยซื้อขายไฟฟ้า  เป็นค่าไฟฟ้าฐาน  3  บาท/หน่วย  ค่า
สนับสนุน  (Adder)  3.50  บาท/หน่วย  รวม  6.50  บาท/
หน่วยบริษัททีพีไอ  โพลีน  เพาเวอร์  จำกัด  (มหาชน)  ขอต่อ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะซื้อ 
ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทางเลือก  (ขยะมูลฝอยครัวเรือน)  ในอัตรา 
ไฟฟ้าฐาน  3  บาท/หน่วย  หากขยะมูลฝอยผ่านการรวมกลุ่ม
พ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย  (Clusters)  จะได้ค่าสนับสนุน  
(Adder)  0.66  บาท/หน่วย  อายุสัญญา  20  ปี  ถ้าขยะมูล
ฝอยผ่าน  Clusters  บริษัททีพีไอ  โพลีน  เพาเวอร์  จำกัด  
(มหาชน)  ยินดีสนับสนุนค่าชดเชยค่าขนส่งให้ตันละ  150  บาท  
เช่นเดิม  โดยเงินจะจ่ายผ่านเทศบาลเมืองทับกวางเจ้าภาพหลัก  
Clusters  
 หากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์จะเข้า
ร่วมกับการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย  (Clusters)  
ที่มีเทศบาลเมืองทับกวางเป็นเจ้าภาพหลัก  ต้องเสนอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่ง เข้าร่วมกลุ่มพ้ืนที่ในการ
จัดการขยะมูลฝอยไปกำจัดที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด 
(มหาชน) และแจ้งเทศบาลเมืองทับกวางจะได้รายงานขออนุมัติ
ต่อกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
 

ประธานสภาฯ   - การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย กับทางเทศบาลเมืองทับกวาง 
    ตามที่ เจ้าหน้าที่ ได้รายงานข้อมูลให้กับทางสมาชิกทุกท่านทราบแล้วนั้น  
     ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะของ อบต.วังม่วง เพราะเนื่ องจาก 
     การทำสัญญากับบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ใกล้หมดลง  
     จึงมีความจำเป็นจะต้องร่วมกลุ่ม และทำสัญญากับทางเทศบาลเมืองทับกวาง 
    เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการไม่มีที่ทิ้งขยะ  มีสมาชิกท่านใดเพ่ิมเติม หากไม่มี 
     ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ที่มีเทศบาล 
     เมืองทับกวางเป็นเจ้าภาพหลัก 

ที่ประชุม - มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบ     จำนวน  23  เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ    จำนวน  -     เสียง 
3. งดออกเสียง    จำนวน  2    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

   4.1 การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 

นายมานะชัย  สุนันตา -ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงขออนุมัติการจ่ายขาดการขออนุมัติจ่าย 
นายกอบต.วังม่วง ขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ต่อสภาฯ ในวันที่ 30 

ตุลาคม  2562 
 

ประธานสภาฯ -เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 
ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนั้น ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ครั้งถัดไป โดยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562  ในวันที่  30  
ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล        
วังม่วง   และจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งประชุมกับสมาชิกที่ลาการประชุม 
ครั้งนี้เท่านั้น  

 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

4.2 การติดป้ายโฆษณาตามแยกไฟแดง 
 

สมาชิกสภาหมู่ที่ 3 -ขอแจ้งกับสมาชิกทุกท่านและคณะผู้บริหารอบต.วังม่วง ด้วยตามสี่แยกไฟแดง 
มักมีการมาติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆอยู่มากมาย จึงขอให้ดำเนินการจัดทำป้าย
ห้ามติดป้ายโฆษณาตามแยกต่างๆ   

 

ประธานสภาฯ -เห็นควรดำเนินการรื้อถอนป้ายที่ไม่สมควรติดตั้งโฆษณาตามแยกต่างๆ และ
เห็นสมควรติดป้ายห้ามมาติดตั้งป้ายโฆษณาฝากคณะผู้บริหารอบต.วังม่วง 
ดำเนินการ 

 

นายมานะชัย  สุนันตา -ทางฝ่ายบริหารรับทราบ และจะดำเนินการรื้นถอนป้ายที่ปิดก้ันทางแยกต่างๆ  
นายกอบต.วังม่วง และดำเนินตามความเหมาะสม พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามติดตั้งป้าย

โฆษณาต่างๆ 
 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ                 -ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
     ส่วนตำบลวังม่วงท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบอีกหรือไม่   
     ประการใด เชิญครับ                                  

ที่ประชุม                      -ไม่มี   

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีผู้ใดเพ่ิมเติมแล้ว  ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล         
วังม่วงสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 

ปิดการประชุม  เวลา 11.50 น. 
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