
 
ระเบียบกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เพื่อความโปร่งใสในการท างาน 

อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 

********************************** 
  กลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เพื่อความโปร่งใสในการท างาน หมายถึง 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ 
  ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจน
ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์
สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้กระท าใดๆนั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เมื่อ ความโปร่งใสที่ใช้ในการ
บริหารงาน หมายถึง  การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมี
กระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการยอมรับที่เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้น
ถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและ       
ผู้ปฏิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็น
ธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมี
มาตรการ และแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพ่ือความ
โปร่งใสในการท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละบุคคลที่มีความ
ฝักใฝ่ที่จะด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็นหลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา -ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
และทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับราชการตลอดเวลา” ... การท างานใดๆ ในระบบราชการ ถ้าเรากระท า
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แล้วละก็ บอกได้เลยว่า...การกระท าของเราเองที่มีแต่ความซื่อตรง ไม่คดโกงคนอ่ืน 
ประเทศชาติ บ้านเมือง จะสามารถเป็นเกาะป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะเข้ามาหาตัวเราได้เลยเชียวแหล่ะ!!!...ต่อให้มีคนคิด
ไม่ดีตอ่ตัวเรา ความดีนี้จะคอยป้องกันให้ตัวเราพ้นภัย...ดั่งที่ค าพระท่านบอกว่า..."ความดีที่ตัวเราได้กระท าจะเป็นเกาะ
คุ้มครองตัวของเราเอง"... 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อ – สถานที่ 

  ๑. ชื่อกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 
  ๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี 

หมวดที่ ๒  
วัตถุประสงค์ 

  ๓. วัตถุประสงค์ของกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
              ๓.๑ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
       ๓.๒ ส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ให้เห็นความส าคัญและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 
 
 



- ๒ - 
 

หมวดที่ ๓ 
สมาชิก 

  ๔. สมาชิกกลุ่ม 
      พนักงานทุกคนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นสมาชิกกลุ่มฯ 
 

หมวดที่ ๔ 
การพ้นสมาชิกภาพ 

  ๕. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
      ๕.๑ ตาย 
      ๕.๒ โอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 

หมวดที่ ๕ 
หน้าที่ของสมาชิก 

  ๖. สมาชิกมีหน้าที่ 
      ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ เปิดเผย เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร 
การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเที่ยงตรง เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ได้รับ
การยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเองตระหนักถึงหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน “การรับราชการตลอดเวลา” 
 

หมวดที่ ๖ 
คณะกรรมการ 

  ๗. คณะกรรมการกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ประกอบด้วย 
       ๗.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ประธานกรรมการ 
       ๗.๒ ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
       ๗.๓ ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
        ๗.๔ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
    ๗.๕ หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

หมวดที่ ๗ 
การประชุมสมาชิก 

  ๘. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  ๙. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 
 
   ประกาศ ณ วันที่  17   มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 
    
 

      
          (นายอนวัช  พลอยบุศย)์ 
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
เรื่อง จัดตั้งกลุ่มพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เพื่อด าเนินการด้านความโปร่งใสในการท างาน 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ได้จัดตั้งกลุ่มพนักงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล    
เขากระปุก เพ่ือด าเนินกิจกรรม ของพนักงานแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้    
การกระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ทุกเม่ือ 
 

  เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมของพนักงานเทศบาลเพ่ือความ
โปร่งใสในการท างาน 
  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  
    ประกาศ  ณ  วันที่   17  เดอืนมกราคม พ.ศ.๒๕๖5 
 
 
   

  (นายธีรพล  พันธ์ประดิษฐ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


