
 
 
 
 
 

ค ำสั่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปำกแพรก 
   ที่  132 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำน 

ของหน่วยงำนภำครัฐประจ ำปี พ.ศ. 2564 
………………………………………………………………………………………….. 

 

  ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจ าปี พ.ศ.2560 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก จึงจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 
ปี (พ.ศ.2560 – 2564 ) และได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ มาอย่างต่อเนื่อง 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การด าเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ ข้อ O37 แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงของการด าเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงของการด าเนินการในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดก่อให้ เกิดการขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน นั้น 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ O36 และข้อ O37  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก จึงแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
 

 คณะที่ปรึกษำ 
 1. นายปราโมทย์ เพชรรัตน์        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 2. นายสายัณ   รอดสุข     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 3. นางรินรดี   วชิัยดิษฐ     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

4. นายปัญญา ชนะภักดี           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 5. นายเกียรติศักดิ์ สุรินทวงค์     รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
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 6. นายสมคิด   พริกนุ่น    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

7. นายวัชรา  จันทร์หล ี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
8. นายวิรัตน์  ดวงมุสิทธิ ์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
9. นายสนั่น   อนุกูล    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
10. นางรัชนีกร   พรหมคง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
11. นายเอนก   สุขเผือก    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
12. นายอรุณ  เสียงใหญ่    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
13. นายกฤษดา   ทองหยอด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
14. นายมนิต   นกแก้ว    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
15. นายทวีป   เกตุแก้ว    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
16. นางเนตรนภา  ดวงภักด ี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
17. นายจ านงค ์  ศรีวารินทร์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
18. นายอดุลย์ ดุกล่อง          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
19. นายสุชาติ   พินิจ          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

 

คณะท ำงำน 
 

1. นางสาววรชัยา ชุนสอน รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ประธานคณะท างาน 
 2. จ่าเอกดนัยณัฐ รัตนภูมี  หัวหน้าส านักปลัด         รองประธานคณะท างาน 
 3. นางจุฑามาส  รื่นพานิช ผู้อ านวยการกองคลัง                        คณะท างาน 
 4. นายศุภชัย  วัชระสวัสดิ์          นายช่างเขียนแบบ รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง    คณะท างาน 
 5. นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ              คณะท างาน 
 6. นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี นักวิชการตรวจสอบภายใน         คณะท างาน/เลขานุการ 
 7. นางสาวพัชราพร ลั่นซ้าย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      คณะท างาน/ผช.เลขานุการ 
 

โดยให้คณะท างานดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 

1. ด าเนินการจัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
2. ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามที่คู่มือก าหนด 
3. บูรณาการและประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก รับทราบ เพื่อ
ร่วมกันด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามคู่มือที่จัดท าได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
4. รายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                             สั่ง ณ วันที่  19 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 
 
 

                       (นายปราโมทย์  เพชรรัตน์) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

 


