
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้ดําเนินการรายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้
กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 

  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดําเนินการในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อน 
การดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกใน 
การป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผล
ต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ
และผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป  
   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

    ประกาศ ณ วันท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2564 
                          
 
 

(นายธีระวิทย ์ สุทธินุ่น) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
  

  

  
รายงานรายงานผลผล  

การดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง    

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256644  
  
  
  
  
  
  
  

องค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองตะเคียนทอง  
อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี  

 
    

  
  
  



  

  
  

รายงานรายงานผลผล  
การดําเนนิการมาตรการสง่เสริมคณุธรรมการดําเนนิการมาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใสและความโปร่งใส    

ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลตะเคียนทองขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลตะเคียนทอง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256644  

  
  
  
  
  
  
  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลองคก์ารบริหารส่วนตําบลตะเคยีนทองตะเคยีนทอง  
อําเภออําเภอกาญจนดิษฐ์กาญจนดิษฐ์    จังหวดัจังหวดัสรุาษฎร์ธานีสรุาษฎร์ธานี  

 
    

  
  
  



 คํานํา  
 
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้ดําเนินการรายงานการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้
กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2563 
  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดําเนินการในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันขับเคลื่อน 
การดําเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับ
และผลคะแนนท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป  

                                                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
                                                                                                เมษายน 2564  
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สารบัญ 
 
  หน้า 
คํานํา.....................................................................................................................................  (ข) 
สารบัญ..................................................................................................................................  (ค) 
1. มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหาร 
    ส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564............................................ 
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2. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564………….. 
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(ค) 



รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบล 
    ตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือกําหนดมาตรการในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

1. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

๑. ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน
ของคู่มือการปฏิบัติงานหรือ
คู่มือการให้บริการประชาชน 
2. การใช้ดุลพินิจ ต้องเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้กระทํา
การอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอิสระ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้อง
กํากับ ดูแล และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือคู่มือการให้บริการประชาชน 
เพ่ือให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. กําหนดและดําเนินการตาม
แนวทางการจัดการเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการขดักัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

1. จัดทําประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการรับ
สินบน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การติดตามผล 

4. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี 
ส่วนร่วม 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วย
ช่องทางต่าง ๆ 
2. จัดทําช่องทางให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล 
ท่ีต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2. จดัทําร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายงานงาน
ก่อสร้าง รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
3. กําหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
แนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พร้อมประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียด
การคํานวณราคากลางในชอ่งทาง 
ท่ีกําหนด 

กองคลัง ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

รายงานผล 
การดําเนินการ 
ให้ผู้บริหารทราบ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 



รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตามที่ได้ดําเนินการรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้กําหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้มีการดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังต่อไปนี ้
 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1. มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการ
ให้บริการประชาชน 
2. การใช้ดุลพินิจ ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอิสระ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องกํากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให ้
บริการประชาชน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

1. จัดทําและดําเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน
และคู่มือการให้บริการประชาชน 
2. ดําเนินการหรือการปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กํากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให ้
บริการประชาชน เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 



- 4 - 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

2. มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. กําหนดและดําเนินการตามแนวทางการจัดการ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

1.  
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการขดักันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.takeantong.go.th 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 



- 5 - 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3. มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 

1. จัดทําประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
2. จัดทําคู่มือการป้องกันการรับสินบน 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

1. ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
2. ประกาศนโยบายงดรับ และงดให้ของขวัญ (No 
Gift Policy) ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 

3. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
www.takeantong.go.th 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

4. มาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี 
ส่วนร่วม 

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่าง ๆ 
2. จัดทําช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่  
- เว็บไซต์ www.takeantong.go.th 
- ปา้ย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
- facebook : https://facebook.com/อบต.
ตะเคียนทอง-สุราษฎร์ธาน-ี175072003029611/ 

2. มีช่องทางให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 

- ตู้แสดงความคิดเห็น ณ ที่ทําการ อบต.
ตะเคียนทอง 
- เว็บไซต์ www.takeantong.go.th  
  * กระดานเสวนา 
  * การรับฟัง/แสดความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน 
  * แบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
  * แบบสํารวจความพึงพอใจ 
  * ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศประชาสัมพันธ์ขอ
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชมุต่าง ๆ 
  * ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟงัการประชุมสภา 
อบต.ตะเคียนทอง 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 



- 7 - 

มาตรการ/แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูล 
ที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ 

สํานักปลัด 
อบต. 

ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

1. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.
ตะเคียนทอง 
2. จัดทําคู่มือบริการประชาชนและตัวอย่าง 
การกรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร 
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่  
- เว็บไซต์ www.takeantong.go.th 
- ป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
- facebook : https://facebook.com/อบต.
ตะเคียนทอง-สุราษฎร์ธาน-ี175072003029611/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 
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มาตรการ/แนวทาง วิธกีารดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินการ ข้อเสนอแนะ 

6. มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ 
3. กําหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางมติ
คณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลัง พร้อมประกาศ
เผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคา
กลางในช่องทางที่กําหนด 

กองคลัง ต.ค. 63 
- 

ก.ย. 64 

1. ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
แบบรูปรายงานงานก่อสร้าง รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางให้
เป็นไปตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลัง พร้อมประกาศเผยแพร่ราคา
กลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางใน
ช่องทางที่กําหนด เช่น ในระบบ e-GP เว็บไซต์ของ 
อบต.ตะเคียนทอง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากมีบุคลากร
บรรจุ/โอน/ย้ายเข้า
มาในหน่วยงาน ควร
ให้สํานักปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วน
ราชการต้นสังกัด 
แจ้งให้ทราบถึง
มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวของ
หน่วยงาน 

 



                
  
  
  
  
  
  
 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

หมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  84160 
โทรศัพท์ 0-7745-2616 ต่อ 11 
โทรสาร 0-7745-2616 ต่อ 18 

www.takeantong.go.th 


