
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
ที่  436 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
***************************** 

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กําหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ 
  เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ดังนี้  

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว    ประธานกรรมการ  
๒. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ  
๓. ผู้อํานวยการกองช่าง        กรรมการ 
๔. หัวหน้าสํานักปลัด        กรรมการและเลขานุการ  
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ

บริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความ เสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๓. จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วรายงานให้ทราบทุก 5 

เดือน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา 

อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
    

 
     ด.ต. 
                   (ฉลาด    พุทซาคำ)  
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 



 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

ที่   437 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงกองคลัง 

***************************** 
ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กําหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ 
  เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ดังนี้  

๑. ผู้อํานวยการกองคลัง      ประธานกรรมการ  
๒. หัวหน้าฝ่ายการเงิน       กรรมการ  
๓. นักวิชาการจัดเก็บรายได้      กรรมการ 
๔. นักวิชาการพัสดุ        กรรมการและเลขานุการ  
๕. นักวิชาการการเงินและบัญชี           ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ

บริหาร ส่วนตําบลอีปาดเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความ เสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง  
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง  
๓. จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง  
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง 
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดําเนินการบริหารจัดการความของเสี่ยงกองคลังแล้วรายงาน

ให้ทราบทุก 6 เดือน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา 

อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
    

 
     ด.ต. 
                   (ฉลาด    พุทซาคำ)  
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 



 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

ที่  438/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง 

***************************** 
ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กําหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ 
  เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ดังนี้  

๑. ผู้อํานวยการกองช่าง      ประธานกรรมการ  
๒. นายช่างโยธา        กรรมการ  
๓. เจ้าหน้าที่ประปา       กรรมการ 
๔. นายช่างสำรวจ        กรรมการและเลขานุการ  
๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ

บริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความ เสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

๒. จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง  
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง  
๓. จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง 
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง 
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดําเนินการบริหารจัดการความของเสี่ยงของช่างแล้วรายงาน

ให้ทราบทุก 6 เดือน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา 

อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
    

 
     ด.ต. 
                   (ฉลาด    พุทซาคำ)  
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 



 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

ที่  439 /2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด 

***************************** 
ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กําหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ 
  เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตาม หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ดังนี้  

๑. หัวหน้าสำนักปลัด      ประธานกรรมการ  
๒. นักจัดการงานทั่วไป       กรรมการ  
๓. นักทรัพยากรบุคคล       กรรมการ 
๔. นักพัฒนาชุมชน        กรรมการและเลขานุการ  
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           ผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ

บริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
บริหารจัดการความ เสี่ยงสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

๓. จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด  
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด  
๓. จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด 
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด 
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดําเนินการบริหารจัดการความของเสี่ยงของสำนักปลัดแล้ว

รายงานให้ทราบทุก 6 เดือน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหา 

อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
    

 
     ด.ต. 
                   (ฉลาด    พุทซาคำ)  
                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 



 


