
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เวลา 09.30น. 

------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  .................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   - 

มติท่ีประชุม  .................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองการพิจารณา 
   3.1 พิจารณาร่างแผนดำเนินงานงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564 
   3.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
          (พ.ศ.2561-2564) ห้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................  

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ 

   .................................................................................................................... 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม คร้ังที่ 1/2565 

วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

********************** 
ผูม้าประชุม 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์ ประธานกรรมการ  

๒ นายธรรมปพณธ์  สายศรีเพชร กรรมการ  
3 นางสาวชุติกาญจน์  จันทร์ส่อง กรรมการ  
4 นายชานุรัตน์  แก่นลาภ กรรมการ  
5 นายชินภพ  สายสี กรรมการ  
6 นายภาสกร  แก้วประชา กรรมการ  
7 นางวันทนา  คำลุน กรรมการ  
8 นางพิสมัย  อินทร์เบ้ียว กรรมการ  
9 นายไมตรี  ทองสด กรรมการ  

10 นายธนาบุตร  ศรีอุบล กรรมการ  
11 นางจิรณัฐ  สิงห์คำ กรรมการ  
12 นายจงรัก  วินิจ กรรมการ  
13 นายสัญญา  เลางาม กรรมการ  
14 นายสมพร  วงษาไชย กรรมการ  
15 นายอิทธิเดช  บุญวัง กรรมการ  
16 นายไตรภพ  คะณาสา กรรมการ  
17 นางสาวสุภนิดา  ศรีตะเขตต์ กรรมการ/เลขานุการ  
18 นางสาวกัญญาณัฐท์  สนใจ ผู้ช่วยเลขานุการ  

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายณัฐวรรธน์  บุญงาม กรรมการ  

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายรัมย์  สมเพ็ชร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๒ นางไอริสา  กันยามา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย ฯ  
3 นางชนิศา  พุ่มจันทร์ จพง.สมช.ชำนาญงาน  



เร่ิมประชุม เวลา 09.44 น. 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์ เมื่อเลขานุการได้นับผู้เข้าร่วมประชุมและมีจำนวนครบองค์ประชุมผมขอเปิดการ 
 (ประธานกรรมการ) ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

   - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพื่อการพิจารณา 
     3.1 พิจารณาร่างแผนดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ        
         พ.ศ. 2565 

นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์ ในระเบียบวาระท่ีสามเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ขอให้ทางเลขานุการได้ช้ีแจง  
(ประธานกรรมการ) รายละเอียดต่อไป 

น.ส.สุภนิดา ศรีตะเขตต์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
(เลขานุการ ฯ)  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให ้
     จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณ 
     รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ 
     แจ้งแผนงานและ โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ  
     หน่วยงานอื่นๆท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงานงบประมาณจ่าย 
     ขาดเงินสะสมเสร็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอ 
     คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้พิจารณาให้ความ 
     เห็นชอบสำหรับรายละเอียดร่างแผนดำเนินงานงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดิฉันมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและ 
      แผน และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 
   ให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบ ขอเรียนเชิญค่ะ 

 นายรัมย์  สมเพ็ชร ขออนุญาตท่านประธาน ท่านคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการท่ีเคารพทุกท่าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คราวประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
   เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2565 จำนวน 27 โครงการ วงเงิน 4,090,800 บาท  
      ( ส่ีล้านเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน ) ประกอบด้วย 
   1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายซอยข้างวัดทิศใต้ บ้านอ่างหินน้อย หมู่ท่ี 1  
   กว้าง 3.00  เมตร  ยาว  200.00  เมตร งบประมาณอนุมัติ 19,200.00  บาท  
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 71 ลำดับท่ี 58 
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   2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายซอยโรงไก่ - โนนหนามแท่ง บ้านอ่างหินน้อย 
   หมู่ท่ี 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร งบประมาณอนุมัติ 125,100.00 บาท 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 71  ลำดับท่ี 61 
   3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สาย อบ.ถ. 152 – 021 (บ้านโนนสวรรค์ – หนอง
   ขี้หนู - บ้านนาชุม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,300.00 งบประมาณอนุมัติ 149,000.00 
   บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) พ.ศ. 2564 
   หน้า 125  ลำดับท่ี 48 
    4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนหินเหิน-ร่องตูม หมู่ท่ี 2  กว้าง 3.00 เมตร  
   ยาว  2,000.00  เมตร งบประมาณอนุมัติ  93,600.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 72  ลำดับท่ี 65 
   5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยวงษาไชย หมู่ท่ี 2  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว   
   500.00  เมตร งบประมาณอนุมัติ 26,700.00  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2) พ.ศ.2564 หน้า 72  ลำดับท่ี 39 
   6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์-โนนฆ้อง หมู่ท่ี 2 กว้าง 3.00 เมตร  
   ยาว  1,500.00  เมตร  งบประมาณอนุมัติ 91,200.00  บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 73  ลำดับท่ี 74 
    7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายดอนหมู - โนนลำดวน  บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 2   
   กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร งบประมาณอนุมัติ  94,600.00 บาท 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 73  ลำดับท่ี 71 
   8. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีการเสริมผิวทาง) สายบ้าน
   โนนสวรรค์ – บ้านนาชุม กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร งบประมาณอนุมัติ 
    152,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้า 68 ลำดับท่ี 45 
   9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายซอยสุขสบาย - ซอยมหาบ้านโนนสวรรค์หมู่ท่ี 2
   กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร งบประมาณอนุมัติ 44,600.00  บาท ปรากฏ 
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2) พ.ศ.2564 หน้า 72 ลำดับท่ี 38 
   10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.152-033 (รอบบ้านโนน
   สวรรค์) หมู่ท่ี 2กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 ลงและกลบเกล่ีย
   ลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร งบประมาณอนุมัติ 270,500 บาท
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2)พ.ศ.2564 หน้า 113 
    ลำดับท่ี 13 
   11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหนองสำราญ - ห้วยพะไล  
   หมู่ท่ี 3 กว้าง  3.00  เมตร ยาว 500.00 เมตร งบประมาณอนุมัติ 74,400.00  บาท 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2)พ.ศ.2564 หน้า 73 
    ลำดับท่ี 40 
    12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายบ้านหนองสำราญ - บ้านหนองคูณ หมู่ท่ี 3 
   ขนาดผิวจราจรช่วงท่ี 1 กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  600.00  เมตร  ขนาด
   ผิวจราจรช่วงท่ี 2 กว้าง  3.00  เมตร  ระยะทางยาว  2,100.00  เมตร งบประมาณ
   อนุมัติ 158,400.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติม 
   (ครั้งท่ี2) พ.ศ.2564 หน้า 73 ลำดับท่ี 41 
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   13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.152-11 (บ้านหนอง  
   สำราญ - คุ้มซอยแสงจันทร์ - บ้านหนองคูณ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร 
   หนา 0.15  เมตร งบประมาณอนุมัติ 495,700  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
   (2561-2565)เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2) พ.ศ.2564 หน้า 115 ลำดับท่ี 17 
   14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยหนองแสง-โคกเจริญบ้านหนองคูณหมู่ท่ี 4 
   กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ียแต่ง ช่วงท่ีเป็น
   หลุม - บ่อ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 496.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณอนุมัติ 
   115,800.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2) 
   พ.ศ.2564 หน้า 76 ลำดับท่ี 46 
   15. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธีการเสริมผิวทาง) สายบา้น
   หนองคูณ - บ้านนาชุม กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  370.00  เมตร  หนา 0.04 เมตร 
   งบประมาณอนุมัติ 492,200.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
   หน้า 69 ลำดับท่ี 48 
   16. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายอบ.ถ.152 – 022 (บ้านนาชุม–หนองมะเกลือ)  
   หมู่ท่ี 5 กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 2,100.00 เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ียแต่งช่วง
   ท่ีเป็นหลุม - บ่อ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  341.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 
   อนุมัติ 93,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2)
   หน้า 128 ลำดับท่ี 58 
   17. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสาย อบ.ถ. 152– 34(ซอยร่องปลาหลด) หมู่ท่ี 5  
   กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 1,900.00  เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ียแต่งช่วงท่ีเป็น
   หลุม - บ่อ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  202.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณอนุมัติ 
   59,000.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2)  
   หน้า 129 ลำดับท่ี 60 
   18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายป่าช้า หมู่ท่ี 6 บ้านแขมใต้ กว้าง 3.00 เมตร  
   ยาว 1,000.00 เมตร  ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ียแต่ง ช่วงท่ีเป็นหลุม - บ่อ  
   งบประมาณอนุมัติ 53,700.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 
   2565)เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2) หน้า 76 ลำดับท่ี 47 
   19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สาย อบ.ถ. 152 – 031 (ซอยหนองแต้) หมู่ท่ี 6 
   กว้าง  3.00 เมตร  ยาว 680.00 เมตร งบประมาณอนุมัติ  50,800.00  บาท  
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2) หน้า 130 ลำดับท่ี 63 
   20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายเหล่าตาโป  หมู่ท่ี 6 กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
   600.00  เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ียแต่ง ช่วงท่ีเป็นหลุม - บ่อ ปริมาณลูกรัง
   ไม่น้อยกว่า  149.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณอนุมัติ 36,200.00  บาท ปรากฏใน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2) หน้า 77 ลำดับท่ี 48 
   21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายวัดป่าปาล์ม หมู่ท่ี 6 กว้าง  3.00  เมตร ยาว  
   800.00 เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ียแต่ง ช่วงท่ีเป็นหลุม - บ่อ ปริมาณลูกรังไม่
   น้อยกว่า  199.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณอนุมัติ 48,400.00 บาท ปรากฏใน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2) หน้า 77 ลำดับท่ี 49 
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   22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายโนนทราย - คลอง 4 อาร์  หมู่ท่ี 6 บ้านแขมใต้  
   กว้าง 3.00 เมตร ยาว 950.00  เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ียแต่ง ช่วงท่ีเป็น
   หลุม - บ่อ  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  237.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณอนุมัติ 
   57,600.00  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งท่ี2)  
   หน้า 78 ลำดับท่ี 51 
   23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สาย อบ.ถ.152 – 026 (บ้านแขมเหนือ – บ้านเม็ก)  
   หมู่ท่ี 7 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00  เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ียแต่ง ช่วงท่ี
   เป็นหลุม - บ่อ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  462.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณอนุมัติ 
   107,200.00 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2) 
   หน้า 131 ลำดับท่ี 66 
   24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.152-02 (บ้านแขมเหนือ-
   บ้านแขมใต้)ตำบลบ้านแขม  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  178.00  เมตร  
   หนา 0.15 เมตร ลงและกลบเกล่ียลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
   ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  35.00 ลบ.ม. งบประมาณอนุมัติ  381,200  บาท ปรากฏ
   ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2) หน้า 120 ลำดับท่ี 34 
   25. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สายบ้านดอนนาเยีย - ป่าช้าบ้านดอนนาเยีย  
   หมู่ท่ี 8 กว้าง 3.50  เมตร  ระยะทางยาว  2,000.00  เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับ
   เกล่ียแต่ง ช่วงท่ีเป็นหลุม - บ่อ  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  730.00 ลูกบาศก์เมตร 
   งบประมาณอนุมัติ 176,400.00  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
   หน้า 82 ลำดับท่ี 119 
   26. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั สาย อบ.ถ. 152 – 018 (ซอยต้นตาลคู่) บ้านดอน
   นาเยีย หมู่ท่ี 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว  1,750.00  เมตร ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกล่ีย
   แต่งช่วงท่ีเป็นหลุม - บ่อ  ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่  726.00 ลูกบาศก์เมตร   
   งบประมาณอนุมัติ 175,500.00  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 
   เพิ่มเติม(ครั้งท่ี 2) หน้า 132 ลำดับท่ี 68 
   27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.152-10 (บ้านดอนนาเยีย 
   - ซอยเศรษฐกิจ) กว้าง  4.00  เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลงและ
   กลบเกล่ียลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้างกว้างข้างละ 0.50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  
   45.00 ลบ.ม. งบประมาณอนุมัติ 448,800  บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   (2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งท่ี 2) หน้า 122 ลำดับท่ี 38 
   ครับสำหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมท่ีสภาได้อนุมัติมีเพียงเท่านี้ ก็ขออนุญาตให้
   ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้สรุปแผนดำเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสมต่อไป 
น.ส.กัญญาณัฐท์  สนใจ เรียนท่านประธาน ท่านคณะกรรมการพัฒนาท่ีเคารพทุกท่าน ตามท่ีท่านปลัด ฯ 
(ผู้ช่วยเลขา ฯ)  ได้มอบหมายให้ดิฉัน เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดร่างแผนดำเนินงานงบประมาณจ่ายขาด 
   เงินสะสมปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ก็ขอสรุปข้อมูลท่ีทางนักวิเคราะห์ได้ช้ีแจงให้ทาง 
     คณะกรรมการได้รับทราบ ดังนี้ 
  1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงั ดำเนินการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 
  2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดำเนินการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 
  3. โครงการก่อสร้างแอสฟัลส์ติก ฯ ดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม 2565 
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น.ส.กัญญาณัฐท์  สนใจ ก็ขอสรุปช้ีแจงข้อมูลให้ท่านคณะกรรมการ ฯ เพียงเท่านี้ค่ะ 
(ผู้ช่วยเลขา ฯ)   

นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์ มีท่านใดสงสัย ทักท้วงหรือซักถามเกี่ยวกับร่างแผนดำเนินงานงบประมาณจ่ายขาด  
(ประธานกรรมการ) เงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถ้าไม่มีผมขอมติในท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบ
   ร่างแผนดำเนินงาน งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรด
   ยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนดำเนินงานงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   3.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   (พ.ศ.2561-2564) ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์ สำหรับเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน  
(ประธานกรรมการ) การทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 ให้ทาง 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดก่อนการพิจารณา 

นายรัมย์  สมเพ็ชร ขออนุญาตท่านประธาน ท่านคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการท่ีเคารพทุกท่าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) สำหรับเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายกรอบเวลาใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน 
   การทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 นั้น 
   เราได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า คณะกรรมการป้องกันและ 
   ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
   ให้ใช้ได้ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 เพื่อการติดตามและประเมินผล 
   การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอวาระการพิจารณาเข้าคณะกรรมการพัฒนา ฯ ได้พิจารณา 
   เห็นชอบต่อไป 

นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์ เมื่อเป็นการแจ้งมาจากหน่วยเหนือ เป็นนโยบายของกระทรวง ทบวง กรม ก็ต้อง 
(ประธานกรรมการ) เพื่อดำเนินการสานต่อให้สำเร็จลุล่วง มีท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี 
   ผมขอมติในท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบในการขยายเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
   การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)ให้ใช้ได้ 
   ต่อไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 โปรดยกมือข้ึน 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองอื่น ๆ 

นางสาวจิรณัฐ  สิงห์คำ ขอช้ีแจงในท่ีประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้ 
(กรรมการ)  สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใกล้บ้านเราสุดคือครอบครัว 
   ไปรษณีย์ตำบลอ่างศิลาสำหรับใครท่ีติดต่อกับไปรษณีย์ก็ให้สังเกตอาการของตัวเอง 
   ถ้ามีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ หรือสงสัยว่าตัวเองติดก็รีบติดต่อสถานีอนามัยใกล้บ้าน 
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   เพื่อตรวจหาเช้ือต่อไป และอีกเรื่องคือท่านใดท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้กระตุ้น 
   เข็มท่ี 3 สามารถติดต่อรับบริการได้ ตอนนี้ไฟเซอร์ยังมีอยู่ ซึ่งมันจะหมดอายุในวันท่ี 
   28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ และต่อไปจะมีแต่แอสตร้าท้ังหมด ค่ะ 

นายธนาบุตร ศรีอุบล ก็อยากย้ำเตือนถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ยังมีความจำเป็นอยู่ครับ 
(กรรมการ)  ในเรื่องของการเว้นระยะห่าง การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ลีกเล่ียงการ 
   ด่ืมสังสรรค์เป็นกลุ่ม หมู่คณะ 

นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์ ก็อย่างท่ีคุณหมอได้ช้ีแจงก็ต้องระมัดระวังกำชับพี่น้องในเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง  
(ประธานกรรมการ) มีท่านใดจะแจ้งในท่ีประชุมรับทราบอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณคณะกรรมการ 
   ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑1.10  น. 

 
    (ลงช่ือ)                           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวสุภนิดา  ศรีตะเขตต์) 
                                       เลขานุการคณะกรรมการพัฒนา ฯ 
 

     (ลงช่ือ)                     ผู้ตรวจรายงานประชุม 
              (นายศักดิ์ศรี   ช่วยลักษณ์) 
                              ประธานคณะกรรมการพัฒนา ฯ 
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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม  5 ปี  

(พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
--------------------------------------------------------------------- 

ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้ าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ได้กำหนดให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 -2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กำหนดยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริต” 

เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม         
จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขมต่อไป จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 
             ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565       

 
                                               
                
                                                       (นายศักดิ์ศรี   ช่วยลักษณ์) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 

วันที่ 10  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65  เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม 
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