
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
ที่   194 /๒๕๕8 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบลเพื่อควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
---------------------- 

              ตามหนังสืออ าเภอท่าเรือ ที่ อย 0023.7/ว 522 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558  เรื่อง  ขอเชิญประชุม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้แจ้งว่า สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยทาง
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
             

              เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน ประกอบด้วย 
              1. นายสะอาด  บุญมี          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        หัวหน้าคณะท างาน 
              2. นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         คณะท างาน 
              3. นางสาวชุติมา  ระษารักษ์        นักพัฒนาชุมชน          คณะท างาน 
              4. นางสาววิฌุฎา  สุวารี        บุคลากร           คณะท างาน 

    5. นางวรนุช  เปรมใจ         หัวหน้าส่วนการคลัง          คณะท างาน 
              5. นายสนั่น  อู๋เจริญ         หัวหน้าส่วนโยธา          คณะท างาน 
              6. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ        หัวหน้าสานักปลัด อบต         เลขานุการ 

              ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจารณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดแนวทางในการจัดตั้งกลุ่ม         
ก าหนดระเบียบของกลุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และรายงานผลและ     
ประเมินผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของ         
พนักงานส่วนต าบลต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  6  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

             (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



 

 
 

ระเบียบกลุ่มพนักงำนส่วนต ำบลบ้ำนร่อม เพื่อควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
อ ำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
.............................................................. 

       กลุ่มพนักงานส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน หมายถึง พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ  ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง 
การกระท าใดๆ ขององค์กรที่แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน การประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้การกระท า ใดๆ นั้น 
สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้เมื่อ ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การ
แสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ในสังคมโลกยุคปัจจุบันได้เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการ
ส าคัญท่ีจะช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานและผู้ปฎิบัติมีความรับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงานหรือ
มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่ว ถึง มิใช่
เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ และแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้
เป็นรูปธรรมเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือที่รวมตัวเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน คนท างานจะต้องปฏิบัติให้
เกิดความถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงจิตใต้สานึกของแต่ละบุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะด าเนินการให้เกิดความถูกต้องเป็น 
หลัก เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีที่มา - ที่ไป สามารถตรวจสอบได้ทุกเรื่องและทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณ 
ต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทาง
ตามพระราชดาริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด า เนินชีวิตของการ
ปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา"...การท างานใด ๆ ในระบบราชการ ถ้าเรากระท าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” 

หมวดที่ 1 
ชื่อ – สถำนที ่

  1. ชื่อกลุ่มพนักงานส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 
  2. สถานที่ตั้งกลุ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัด 
      พระนครศรีอยุธยา 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ 

  3. วัตถุประสงค์ของกลุ่มพนักงานส่วนต าบลบ้านร่อม 
      3.1 เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร 
      3.2 ส่งเสริมให้กลุ่มพนักงานต าบลบ้านร่อม ให้เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน 
            ให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม 

หมวดที่ 3 
สมำชิก 

  4. สมาชิกกลุ่ม  พนักงานทุกคนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัด 
      พระนครศรีอยุธยา เป็นสมาชิกกลุ่มฯ 



    หมวดที่ 4 
กำรพ้นสมำชิกภำพ 

 5. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
    5.1 ตาย 
    5.2 โอนย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

        หมวดที่ 5 
    หน้ำที่ของสมำชิก 

 6. สมาชิกมีหน้าที่ 
                ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดีต่อหน้าที่ เปิดเผย เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการ
สื่อสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่
ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญท่ีจะช่วยป้องกันการทุจริต 
คอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ จากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเองตระหนัก
ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชดาริพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน "การรับราชการ
ตลอดเวลา” 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมกำร 

 7. คณะกรรมการกลุ่มพนักงานส่วนต าบลบ้านร่อม ประกอบด้วย 
        1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
        2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
        3. หัวหน้าส่วนการคลัง    กรรมการ 
        4. หัวหน้าส่วนโยธา    กรรมการ 
        5  นายช่างโยธา     กรรมการ 
        6. นักพัฒนาชุมชน     กรรมการ 
        7. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ 

หมวดที่ 7 
กำรประชุมสมำชิก 

8. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
9. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

                   (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
   ประธานกรรมการกลุ่มพนักงานส่วนต าบลบ้านร่อม 

เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 



                                                                                                                                                       

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
เรื่อง จัดตั้งกลุ่มพนักงำน เพื่อด ำเนินกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้จัดตั้งกลุ่มพนักงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านร่อม เพ่ือด าเนินกิจกรรม ของพนักงานแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรตั้งอยู่บนฐานคติของความ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกท่ีดีต่อหน้าที่ ทั้งนี้ 
การกระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ 

                  เพ่ือให้การด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมของ
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

               (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 


