
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

วันที่   11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
******************************* 

ผู้มาประชุม 

1. นายภูพิงค์  สารพิพัฒน ์  ประธานสภา อบต. 
2. นายสรวิชญ์  ธิวงศ์   รองประธานสภา อบต. 
3. นายไพโรจน ์  จ๋ีบุญมี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
4. นายเจษฎา  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
5. นายปฐม  ประไพ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
6. นายภานุ  วงค์ธาน ี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
7. นายณรงค์  ฤทธิ์เดชยิ่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
8. นายณฐกร  วรรณเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
9. นายบุญช่วย  แก้วเอ้ย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
10. นายสว่าง  มาคุณ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
11. นายวิชัย   แตนศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
12. นายอุเทน  บุญสุข   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
13. นายถวัลย์  ยาวิลัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
14. นายบุญเรือน  ดวงปิก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
15. นายวิชัย   ตันโยธา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
16. นายอุดม  ดีน้อย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
17. นายบุญสม  เป่ียวญาติ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
18. นายกมล  แดงเขียว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
19. นายวิรัตน ์  โปทามูล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
20. นายกมเลศ  ก าลังประสิทธิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
21. นายพรชัย  ฤทธิเดช   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 12 
22. นายจันทร์แก้ว  เกิดแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
23. นางทิพวรรณ  ทิมัน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 
24. นายศักด์ิชัย  เป็งค า   เลขานุการสภา อบต. 
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ผู้ขาดประชุม 

- ไม่มี 

ผู้ลาประชุม 

1นายอุดม  ก าแพง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ฟูวงศ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 
2. นางนิภา  ปานะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายชยานนท์  โลชา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4. ว่าท่ี รต.ชลิต  ศรจัีนทร์แก้ว  รองปลัด อบต.แม่พริก 
 5. นายด าเกิง  บุญมา   หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 6. น.ส.นงคราญ            กรีรัตยากร  เจ้าพนักงานธุรการ 
 7.  นายจักรี  ปิงเมือง   เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
 8. นายสุชาติ  บุญงาม   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

-      ไม่มี 
          เร่ิมประชุมเวลา 10.05 น. 

 นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกขึ้นท าหน้าท่ีประธาน ท่ีประชุม 
ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2. เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ คร้ังที่แล้ว 

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ีแล้ว คือ การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่พริก สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี 3 (ครั้ง ท่ี 1) ประจ าปี  พ.ศ.2561 เมื่อวัน ท่ี             
26 ธันวาคม  พ.ศ.2561 ว่ามีรายการใดท่ีเห็นว่าต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดออก  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ีแล้ว 

 



3 
 

ระเบียบวาระที่ 3. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

                        - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 

                      4.1 เร่ืองการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเร่ิมต้นประชุ
สมัยประชุมสามัญประจ าปี ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีััดปป     และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีััดปป 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาให้รายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ21ก าหนดให้ประธานสภาฯ น าเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถั ดไป          
เข้าหารือต่อท่ีประชุมซึ่งในเรื่องนี้กระผมมีความเห็นว่าในปี พ.ศ. 2562 ควรก าหนดสมัยประชุมสามัญ จ านวน 
4 สมัย แต่ได้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญไปแล้ว 1 สมัย คงเหลืออีก 3 สมัย ดังนั้นควรก าหนดระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี   1 – 15 พฤษภาคม  2562 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสาม  ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี  1 – 15   สิงหาคม   2562 
- สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีส่ี     ให้มีระยะเวลา 15 วัน เริ่มแต่วันท่ี  16 - 30 ธันวาคม   2562 

ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไปหรือปี พ.ศ. 2563 นั้น ควรเริ่มสมัยประชุมต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป      
และมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน   

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 5. เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

                        5.1 เร่ืองการจัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off) เพือ่
ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดฯให้รายละเอียด 
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หน.ส านักปลัดฯ   -   เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  ปลัด อบต. สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผู้เข้าร่วม
ประชุม ท่ีเคารพทุกท่าน การด าเนินการในเรื่องการจัดการขยะนั้น เป็นวาระแห่งชาติ   มติคณะรัฐมนตรี       
เมื่อวัน ท่ี  3 พฤษภาคม  2559  เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของประเทศ                
( พ.ศ. 2559 – 2564  )  เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  ตามนโยบายรัฐบาล ท่ีก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  
โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  การใช้น้อย  ใช้ซ้ า  น ากลับมาใช้ใหม่  สร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วม ในการลดขยะต้นทางของประชาชน กระทรวงมหาดไทย  ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ       
60 วัน แยกก่อนท้ิง  เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต้ังแต่ต้นทาง      
กลางทาง  และปลายทาง  โดยให้ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเลือกใช้วิธีทีเหมาะสม   
ในการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก ได้จัดท า แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยก
ก่อนท้ิง  เริ่มกิจกรรม ก าหนดการพิธีเปิดกิจกรรม Kick off เริ่มต้นปฏิบัติการตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนท้ิง”
วันอังคาร ท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ ลานเอนกประสงค์หน้าวัด หัวทุ่ง หมู่ ท่ี 2 ต าบลแม่พริก  
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค์  

1. เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และประชาชน ร่วมกันขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือน ร่วมด าเนินการตามแผน 

2. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน      
เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง 

3. เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน ก าหนด จุดรวบรวมขยะของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อความสะดวกในการเก็บขน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อลดปัญหาขยะตกค้าง 

4. เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดระยะเวลา
การเก็บขนขยะแยกตามประเภท ให้มีถังขยะแยกประเภทในพื้นท่ีสาธารณะ 
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 น            
ณ ลานหน้าวัดหัวทุ่ง หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่พริก  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

5.2  เร่ืองมาตรการป้องกันและแก้ปขปัญหามลพิษจากหมอกควันปฟป่า และการเผาในที่โล่ง 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเจ้าพนักงานป้องกันฯ ให้รายละเอียด 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยจังหวัดเชียงรายแจ้งแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าในพื้นท่ี  โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ดังนี้ 
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 1. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชนในพื้นท่ีทราบตามประกาศกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งจังหวัดเชียงราย  ห้ามการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ – 
15 เมษายน 2562 ท้ังนี้จังหวัดขอความร่วมมืองดการเผาโดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์– 15 เมษายน 
2562   เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา วันท่ี 13 กุมภาพันธ์2562 

 2. การเผาขยะ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ และการเผาในท่ีโล่งทุกชนิดในพื้นท่ีชุมชน ก่อเหตุร าคาญ     
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ(ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560) 

  3. ห้วงก่อนและหลังวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ห้ามการเผาทุกชนิดโดย
เด็ดขาด หากมีความจ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ในการเผาวัชพืชในท่ีดินท ากิน ขอให้ราษฎรผู้ครอบครองท่ีดิน
ดังกล่าวจัดท าแนวกันไฟพร้อมแจ้งขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือก านันในพื้นท่ี เพื่อประสานขอก าลังเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องในการควบคุมมิให้เกิดไฟลุกลามเข้าไปยังพื้นท่ีอื่นๆโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติและไฟลุกลาม
เข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีโทษจ าคุก
ต้ังแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท 

  ส าหรับแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับต าบลนั้น  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเตรียมความพร้อมท้ังด้านคน วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน และเข้าระงับไฟป่าใน
พื้นท่ี กรณีเกิดไฟป่าในต าบลแม่พริก โดยการแจ้งเหตุ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้รับ
ทราบ        เพื่อพิจารณาเข้าด าเนินการระงับเหตุไฟป่าได้ทันที  รวมถึงให้ด าเนินการจัดท าแนวกันไฟระดับ
ต าบล โดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์ และประสานเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ      
ในการจัดท าแนวกันไฟป่าระดับต าบล 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

                       5.3 เร่ืองระบบการจัดต้ังธนาคารน้ าใต้ดิน (Groundwater Bank)   
ประธานสภาฯ - ขอเชิญรองปลัด อบต. ให้รายละเอียด 

รองปลัด อบต.   – เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกได้รับแจ้งจากจังหวัด
เชียงราย  ให้ด าเนินการขับเคล่ือนตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการก่อสร้าง / ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
จัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน (Groundwater Bank)  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์
พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 
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 1.  ศึกษาถึงลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ี  เพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการ  ความขาดแคลน       
และข้อจ ากัดในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ า  พร้อมท้ังบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.  การคัดเลือกพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมขัง  เพื่อก่อสร้างระบบธนาคาร      
น้ าใต้ดิน  ตามหลักวิชาการด้านแหล่งน้ าและหลักทางวิศวกรรมชลศาสตร์   โดยให้สามารถเป็นแหล่งกักเก็บน้ า
และกระจายน้ าอย่างท่ัวถึง  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ    

          (1)  ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  ได้แก่  บ่อรองรับน้ าในครัวเรือน หรือบริเวณพื้นท่ีล้าง
ภาชนะท่ีมีน้ าขัง  เป็นต้น 

              (2)  ธนาคารน้ าใต้ดินระบบเปิด ได้แก่  บ่อชะลอน้ า บ่อรับน้ า  ส าหรับการแก้ไขปัญหา       
น้ าบาดาลท่ีแห้งและขาดแคลนน้ า  เพื่อเพิ่มน้ าลงใต้ดินและเพิ่มปริมาณน้ าใต้ดิน  เป็นต้น 

 3. เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนตามนโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบธนาคารน้ าใต้ดินครอบคลุมทุกพื้นท่ี  จึงมีนโยบายให้ทุกหมู่บ้าน
จัดให้ระบบธนาคารน้ าใต้ดินอย่างน้อยหมู่บ้านละ  1  แห่ง  โดยสามารถใช้เป็นระบบธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
ระบบปิดหรือระบบเปิด ได้ตามความเหมาะสมและศักยภาพของหมู่บ้าน 

ท้ังนี้  เพื่อให้การด าเนินงานขับเคล่ือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางหมู่บ้านสามารถแจ้งให้   
กองช่างด าเนินการส ารวจและตรวจสอบพื้นท่ี  ส าหรับจัดต้ังระบบธนาคารน้ าใต้ดินได้   และขอให้ด าเนินการ
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 

                      5.4 เร่ืองแนวทางการปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ให้รายละเอียด 

เลขานุการสภาฯ – เรียนท่านประธานสภาฯ ด้วยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการท่ัวไป พ.ศ.2562 ได้มีผลใช้บังคับแล้วประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไปในวันอาทิตย์ท่ี  24  มีนาคม  พ.ศ.2562  ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 78 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 149 ได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กระท าการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองและมีบทก าหนดโทษผู้ท่ีกระท าการฝ่า
ฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาลส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
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  ดังนั้น เพื่อให้การเลือกต้ังสมาชิสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป พ.ศ.2562 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สุจริตและเท่ียงธรรม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงรายจึงขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในสังกัดของท่านได้รับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษข้างต้นเพื่อมิให้มีการกระท าความผิดซึ่ง
มีบทก าหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม - รับทราบ 
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