
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2564 
ในวันศุกร์ ที่  12  มีนาคม   ๒๕64   เวลา  09.๐๐  น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสนุทร         ชาตาดี 
นางอนงค์        วงลาษ ี
นายสมพร      การะเกษ 
นายพชิิต       พุฒตาลดง 
นายอุดร        กุลวงศ ์
นายไพบลูย์     ผาสุขมุล 
นางสมพงษ์     ป้องกัน 
นายส าราญ     นาคศรี 
นายประมูล      ศรีวิสุทธิ ์
นายสวัสดิ์        น าภา 
นายศักดิ์สกล     ชูชนะ 
นายสทุัน          ช านาญคา้ 
นายสมาน         พวงศรี 
นายประสิทธิ์      ต้นค า 
นายสพุรรณ        ชื่นชม 
นายเดชชาย       เชิดช ู
นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา 
นางเพ็ญมณี       มาลัย 
นายถวิล            หารนิไสล 
นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ 
นางปราณี         มงคลน า 
นายสมคิด         ปัญญาใส 
นางจิรนันท์          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายธวชัชัย         ไชยนา 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 
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เดชชาย       เชดิช ู
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
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ถวิล          หารินไสล        
สัมฤทธิ์      กลิ่นแก้วนพรัตน ์
ปราณี         มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
จิรนันท์       คงด ี
สุภี           ค าภาษา 
บุญถิน        พาล ี
ธวัชชัย       ไชยนา 
อ้อย           เสียงใส 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ   จวนสาง 
นายสุรพล  ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร  หลักด่าน 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
 

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
อรุณ  จวนสาง 
สุรพล  ศรีจันทร์ 
วีรภัทร  หลักด่าน 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมั ยสามัญสมัยที่ 2 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเข้าร่วมพิธีท าบุญเลี้ยงพระเพ่ือความเป็นสิริมงคล ครับ 
 

ที่ประชุม                    - รับทราบ -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา   ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2564  ในวันจันทร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2564  
   ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม                                           -มีมติรับรอง- 
                                               

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภา   ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามทางผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี –   
                                                    
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

 5.1  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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ประธานสภา ผมได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เพ่ืออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 

 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง  นายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
   เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย อาศัยอ านาจตามความ 

ในข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

   ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 
 

     โอนลด 
    แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า  คสล.   
   หมู่ที่ 10  บ้านแหล่งแป้น ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร   งบประมาณ
   ที่ตั้งไว้ 294,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
   ขออนุมัติโอนลด จ านวน  294,000 บาท (สองแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
   รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  294,000.- บาท  
   (สองแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
   หมู่ที่ 10 บ้านแหล่งแป้น  ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากที่ 
   นานายค าดี  สีหิน  ถึงที่นานางวิภา  ทองหอม  
   รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 294,000 บาท  
   (สองแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี –   
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้  โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านแหล่งแป้น  
ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากที่นานายค าดี  สีหิน  ถึงที่นานาง
วิภา  ทองหอม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 



- 4 - 
 
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 7 คน 
 5.2  เรื่อง พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 
 

 ประธานสภา ผมได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม  เพ่ือให้สมาชิกได้
พิจารณาครับ 

 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง  นายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
   เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี พ.ศ.2564 โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    1. รายจ่ายแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
   อัคคีภัย  งบลงทุน  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน  1  รายการ  ดังนี้ 
 

   ค าชี้แจงเดิม 
    1. จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้ง 
   ภายนอกอาคาร  จ านวน  3  ชุด    จ านวน 96,000  บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน.-) 
   รายละเอียดประมาณการราจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป หน้า 28 และหน้า 29 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้ง
   ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 32,000 
   บาท เป็นเงิน 96,000 บาท  เพ่ือติดตั้งตามจุดต่างๆ ที่มีความเสี่ยงภายในเขตพ้ืนที่องค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
   - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า  
   2,073,600 pixel 
   - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
   - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable  (ICR) ส าหรับการ 
   บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
   - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี   (Color) และ
   ไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า   (Black/White) 
   - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
   - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า   4.5 มิลลิเมตร  
   - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้ 
   - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic  
   Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้
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   - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
   - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
   - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
   - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  Base-T หรือดีกว่า 
   และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3afหรือ IEEE 802.3at (Power  
   over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
   - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้
   มาตรฐาน IP66  หรือดีกว่า 
   - สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10   C ถึง 50   C เป็นอย่างน้อย 
   - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”,   SNMP , RTSP ,  
   IEEE802.1X ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
   - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini 
   SD Card 
   - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application   Programming  
   Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
   จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
   - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
   - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ พร้อมอุปกรณ์
   ที่เก่ียวข้องครบชุด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   ค าชี้แจงที่ขอเปลี่ยนแปลง 
    1. จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด  CCTV พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด จ านวน  3  ชุด  
   จ านวน 96,000  บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน.-) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
   คุณสมบัติเครื่องบันทึกภาพ 
   - เครื่องบันทึกรองรับ  5  ระบบ 5-in-AHD/CVI/TYI/CVBS/IPC 
   - เครื่องบันทึกรองรับรายละเอียดกล้องได้สูงสุด 5 ล้านพิกเชล 
   - เครื่องบันทึกรองรับขนาดฮาร์ดดิสก์ 10 TB 
   คุณสมบัติกล้องวงจรปิด 
   - กล้องวงจรปิดความละเอียด 2 ล้านพิกเชล 
   - กล้องภาพสีตลอด 24  ชั่วโมง 
   - กล้องวงจรปิดรองรับ 4 ระบบ  AHD/CVI/TYI/CVBS 
   - ขนาดเลนส์ 3.2 mm 
   - ป้องกันฝุ่นน้ า  มาตรฐาน IP66 
   - ไฟที่ตัวกล้องส่องสว่างได้ไกล 30 เมตร 
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายประเด็นให้ความเห็นชอบเพ่ือเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ดังนี้ 
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   - นายพิชิต   พุฒตาลดง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น

เรื่องท่ีดีมีประโยชน์ส าหรับประชาชนและทางราชการ 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2564 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 7 คน 
                       

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภา อบต. ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะอะไรไหมครับ 
                                              

ที่ประชุม - นายสวัสดิ   น าภา   ส.อบต. หมู่ที่ 4  ระบบประปา ม.4 ใช้ได้ดีมีมาตรฐานในการแก้ไข
ปัญหาดีมาก และคุณภาพของน้ าดีขึ้นมาก ขอขอบคุณ อบต.ลุมพุกครับ 

 

ประธานสภา อบต.       ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม         - ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีก -     
 

ประธานสภา อบต.        กล่าวปิดประชุม    เวลา   10.๐๐  น. 
 
  

(ลงชื่อ)      สมพร   การะเกษ    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร    การะเกษ) 
                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
                                         

- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

    (ลงชื่อ)       สุพรรณ  ชื่นชม       ประธานกรรมการสามัญ 
              ( นายสุพรรณ   ชื่นชม ) 
                     สมาชิก อบต. 
 
    (ลงชื่อ)       สุภี   ค าภาษา      ผู้ตรวจ 
               ( นางสุภี   ค าภาษา ) 
                   สมาชิก อบต. 
                                            

    (ลงชื่อ)       ปราณี  มงคงน า      ผู้ตรวจ 
              ( นางปราณี   มงคลน า ) 
                     สมาชิก อบต. 
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- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2563  ในวันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2563   เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  5  
มีนาคม  2563 
    (ลงชื่อ)       สุนทร    ชาตาด ี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายสุนทร   ชาตาดี ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


