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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทจุริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้หน่วยงานงานภาครฐับริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ
1.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงานตามหน้าที่
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตบุคลากร 
อบต.ตะเคียนทอง 

- โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม ประจําปี พ.ศ. 2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ วัดนิกรประสาท หมู่ที่ 2 ตําบลตะเคียนทอง 
 

- จัดเอง 
 

2. โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม ประจําปี พ.ศ. 2562  
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ วัดนิกรประสาท หมู่ที่ 2 ตําบลตะเคียนทอง 

- จัดเอง 
 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการประจําและข้าราชการการเมืองถือปฏิบัติ 

- เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและแนวทางการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง พ.ศ. 2552 
(ตามบันทึกข้อความ ที่ สฎ 74901/ว123 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562) 

- ไม่มีการแก้ไขประมวล
จริยธรรม 
- แจ้งกําชับให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

 4. จัดทําและเผยแพร่จรรยาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ให้พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างทราบและถือปฏิบัติ 

- เผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
พ.ศ. 2558  
(ตามบันทึกข้อความ ที่ สฎ 74901/ว339 ลว. 9 เมษายน 2562) 

-ไม่มีการแก้ไขข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาฯ 
- แจ้งกําชับให้ถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

 5. จัดให้พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองลงลายมือชื่อ
รับทราบจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 

- เผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
พ.ศ. 2558  
(ตามบันทึกข้อความ ที่ สฎ 74901/ว339 ลว. 9 เมษายน 2562) 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
 7. การมีส่วนร่วมในการจัดทํา/แสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 
1. ทางโทรศัพท์ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมายเลข  
0-7745-2616 ต่อ 11 ในวัน และเวลาราชการ 
2. ทางโทรสาร สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง หมายเลข  
0-7745-2616 ต่อ 18 ในวัน และเวลาราชการ 
3. งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
4. ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือร้องเรียนถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง โดยตรง ตามที่อยู่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
5. ทาง facebook : https://www.facebook.com/อบต.ตะเคียนทอง-สุราษฎร์
ธานี 
6. ทาง e-mail : office@takeantong.go.th 
(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง ช่องทางการร้องเรียน
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  
ลงวันที่ 4 มกราคม 2559) 

 

 8. การจัดให้มีระบบประเมินผลฯ รายบุคคล ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างตามประกาศที่กําหนด ดังนี ้
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2562 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
  3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือ่นขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจําของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
5. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2562 
6. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2562 
7. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 
8. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 
9. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)  
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
  10. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สําหรับรอบการประเมินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 
ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 
11. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สําหรับรอบการประเมินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 

 

1.2 ส่งเสริมค่านิยมการ
ยกย่องและเชิดชู ความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการทุจริต โดย
ให้ยึดถือเป็นค่านิยม
กระแสหลักของชาติ 

1. โครงการ “คนดีศรีตะเคียนทอง” - ไม่ได้ดําเนินการ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน 
ในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต 

1. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- จัดโดยสํานักงาน 
ป.ป.ช.  

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
เรื่องการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัย และการ
ทุจริต 

- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความ
คิดเห็นจากประชาชนหรือหน่วยงาน โดยรับแจ้งทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร 
(แบบฟอร์ม), เว็บไซต์ www.takeantong.go.th โทรศัพท์ 0-7745-2616 ต่อ 
11, โทรสาร 0-7745-2616 ต่อ 18 

 

 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม/
จริยธรรม และการป้องกันการกระทําผิดวินัยและ
การทุจริต 

- ไม่ได้ดําเนินการ  

2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาค เอกชนและ
ภาคประชาชน ในการ
ติดตามตรวจสอบการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม/
วินัยและการทุจริต 

1. การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อมูลของราชการองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

- จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความ
คิดเห็นจากประชาชนหรือหน่วยงาน โดยรับแจ้งทางช่องทางตา่ง ๆ เช่น เอกสาร 
(แบบฟอร์ม), เว็บไซต์ www.takeantong.go.th โทรศัพท์ 0-7745-2616 ต่อ 
11, โทรสาร 0-7745-2616 ต่อ 18 

 

2. การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริตแก่ผู้
ร้องเรียน 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะ สอบถาม 
หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนหรือหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
2. กําหนดช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง 
1) ทางโทรศัพท์ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 0-7745-2616 ต่อ 11  
ในวัน และเวลาราชการ 

- ไม่ปรากฏข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ  
  2) ทางโทรสาร สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หมายเลข 0-7745-2616 

ต่อ 18 ในวัน และเวลาราชการ 
3) งานการเจ้าหนา้ที่ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
4) ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือร้องเรียนถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง โดยตรง ตามที่อยู่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
5) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ที่ www.takeantong.go.th 
แบนเนอร์ “ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล” 
6) ทาง facebook : https://www.facebook.com/อบต.ตะเคียนทอง- 
สุราษฎร์ธาน ี
7) ทาง e-mail : office@takeantong.go.th 
(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ลงวันที่ 4 
มกราคม 2559) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ
3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ
ควบคุมและถ่วงดุลการใช้
อํานาจให้เหมาะสม 

1. การสร้างมาตรฐาน/การประเมินความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง (ตามแนวทาง
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ/หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สํานักงาน ป.ป.ช.)) 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- จัดโดยสํานักงาน 
ป.ป.ช.  

2. การตรวจสอบและดําเนินการทางวินัยตามสํานวน
การสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอให้ดําเนินการ 

- ไม่ม ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ
4.1 พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต 

1. โครงการอบรมการพฒันาประสิทธิภาพระบบ 
การตรวจสอบภายใน 

1. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและ
การจัดทํารายงาน (รูปแบบใหม่) ส่งนายอําเภอ/สถจ. ตามหลักเกณฑ์กระทรวง  
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ พ.ศ. 2561 
(ใหม่) ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ อปท. (ใหม่) 
พร้อมศึกษาประเด็นข้อบกพร่องของ อปท.” รุ่นที่ 7 วันที่ 18 – 20 มกราคม 
2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจนซี่ หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 516/2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561) 

สํานักส่งเสริม 
และฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

 2. เข้าร่วมโครงการอบรมพฒันาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตําบล 
คลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ สฎ 85/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

สถานบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
กรมส่งเสริม      
การปกครองท้องถิ่น 

2. โครงการการพัฒนาการบรหิารงานคลัง/การพัสดุ 1. เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจําปี 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 – 
30 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 80/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 

กรมส่งเสริม 
การปกรองท้องถิ่น 

2.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการฝึกปฏิบัติในระบบจัดซื้อจัด
จ้าง (e-GP) การร่างสัญญาให้ถูกต้อง การคํานวณ (ค่า K) การตรวจสอบพัสดุและ
การขายทอดตลาด การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลงิและการกําหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิง รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2562 ณ โรงแรมร้อยเกาะ 
อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 95/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) 

สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

  

3. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจําปี 2562 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 – 31 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 156/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562) 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  

4. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2562 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 157/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562) 

กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 

  

5. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ หลักสูตร “หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผล
ผู้ประกอบการ สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างแลผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5  
ศาลากลางจงัหวัดสุราษฎร์ธาน ี
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 164/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562) 

สํานักงานคลัง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรมบัญชีกลาง 

  

6. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 174/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 

สํานักงานคลัง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรมบัญชีกลาง 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

  

7. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” (ด้วยวิธี e-bidding) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (บานบุรี) ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 175/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 

สํานักงานคลัง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรมบัญชีกลาง 

  

8. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันที่ 
11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี (อาคารใหม่) 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 176/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 

สํานักงานคลัง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

9. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้จ่ายเงิน
รายได้และเงินรายได้สะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 
2562 ต่อเนื่อง พ.ศ. 2563 และการนํามาตรฐานสถานศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ (มาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไปใช้ในงาน
สอนเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน” รุ่นที่ 7 วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค โฮเต็ล อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 181/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

  

10. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะลึกหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง อปท. การปรับปรุงตาราง Factor F การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง 
(ใหม่) การบริหารสัญญา การควบคุมงาน การตรวจ การจ้าง ประเด็นการจ้าง
ออกแบบ/รับรองแบบการพิจารณางานก่อสร้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)/
เงินชดเชย ค่าตอบแทนบุคคล/คณะกรรมการ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20-22 
กันยายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อําเภอเมืองฯ จังหวัดตรัง 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 237/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562) 

สํานักส่งเสริม 
และฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

  

11. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปิดบัญชีสถานศึกษาประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 การจัดทําหน้าฎีการูปแบบใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดทํางบประมาณและ 
การบริหารงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2562  
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 246/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม/
จริยธรรม และการป้องกันการกระทําผิดวินัยและ
การทุจริต 

1. เข้าร่วมการสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง สํานักงาน ป.ป.ช.” ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง
แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ ชั้น 8 โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 65/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562) 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์

  

2. เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” (Local Integrity and 
Transparency) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 11 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 13 
– 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ทาวเวอร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 186/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562) 

- จัดโดย 
สํานักงาน ป.ป.ช.
ประจําจังหวัด 
สุราษฎร์ธาน ี
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

 
4. การเผยแพร่กรณีตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต 

- ไม่ได้ดําเนินการ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


