
 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองได้จัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลักของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับมาตรการเชิงบวก 
ในการป้องกันปัญหาการกระทําผิดวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ การทุจริต และการประพฤต ิ
มิชอบของเจ้าหน้าท่ี โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานตามแผนฯ ดังนี ้

 1. ส่งเสริม และเสริมสร้างจิตสํานึก และค่านิยมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลตะเคียนทองให้มีคุณภาพ  คุณธรรม และความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต 

 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

 3. พัฒนากลไกในการสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อํานาจ
ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 4. พัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองใน 
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   5. เป็นกรอบแนวทางหลักในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง อันจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะเคียนทอง รวมท้ังการมีส่วนร่วมในความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐท่ีได้กําหนดไว้อีกด้วย 

   องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง ขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท่ีแนบท้ายประกาศน้ี ท้ังน้ี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง (www.takeantong.go.th) ในเมนู “คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
ทุจริต” อีกทางหน่ึงด้วย 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
       
                                                                  (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 



 
  
  

รายงานผลการดาํเนินงานรายงานผลการดาํเนินงาน  
ตามแผนปฏบิตักิารเสริมสรา้งวินัย คณุธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรติตามแผนปฏบิตักิารเสริมสรา้งวินัย คณุธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจรติ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  
  

 
 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลองค์การบรหิารส่วนตาํบลตะเคียนทองตะเคียนทอง          
อําเภออําเภอกาญจนดษิฐ์กาญจนดษิฐ์    จังหวดัจังหวดัสุราษฎรธ์านีสุราษฎรธ์านี  

 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทจุริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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. 2563  
วันที่ 2 กันยายน 2563 ณ วัดนิกรประสาท หมู่ที่ 2 ตําบลตะเคียนทอง 
 

- จัดเอง 
 

2. โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- โครงการหิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม ประจําปี พ.ศ. 2563  
วันที่ 2 กันยายน 2563 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 40) พ.ศ. 2563 
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
  3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือ่ง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2562) 
ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
9. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครัง้ที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)  
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
  10. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สําหรับรอบการประเมินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
11. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สําหรับรอบการประเมินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
12. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับรอบการประเมินประจําปี พ.ศ. 2563 
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 

 

1.2 ส่งเสริมค่านิยมการ
ยกย่องและเชิดชู ความดี 
ความซื่อสัตย์สุจริตและ
การต่อต้านการทุจริต  
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยม
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/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- จัดโดยสํานักงาน 
ป.ป.ช.  

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
เรือ่งการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/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 โดยรับแจ้งทางช่องทางต่าง 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. 2563 

- จัดโดยสํานักงาน 
ป.ป.ช.  

2. การตรวจสอบและดําเนินการทางวินัยตามสํานวน
การสอบสวนที่สํานักงาน ป.ป.ช. ขอให้ดําเนินการ 

- ไม่ม ี  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
 

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

1. โครงการอบรมการพฒันาประสิทธิภาพระบบ 
การตรวจสอบภายใน 

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ แต่มีการยกเลิก เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดังนี้ 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายและการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินและเหตุแห่งคดีตามคําพิพากษาศาลปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
กําหนดรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 46/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบตามมาตรฐาน
กระทรวงการคลัง ด้านการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดงานเงินอุดหนุน การ
จัดทําบัญชีสถานศึกษา และข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ
ของหน่วยรับตรวจ พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างงาน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 – 
29 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 94/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563) 
- โครงการอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการจัดทํา
รายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ประจําปี 2563 เทคนิคการปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน (การทํากฎบัตร แผนการตรวจสอบ กระดาษทําการ การออก
รายงาน ฯลฯ) และขั้นตอนวิธีจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท.” รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุร ี
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 212/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบตามมาตรฐาน

กระทรวงการคลัง ด้านการเบิกจ่ายเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดงานเงินอุดหนุน การ
จัดทําบัญชีสถานศึกษา และข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ
ของหน่วยรับตรวจ พร้อมกรณีศึกษาและตัวอย่างงาน” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 – 2  
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 226/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) 

 

 

2. โครงการการพัฒนาการบรหิารงานคลัง/การพัสดุ 1. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 (ระเบียบใหม่) วิธีการจัดหาพัสดุที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประเด็นที่ อปท. มักถูกทักท้วงเรียกเงินคืนจาก
หน่วยตรวจสอบกรณีการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 24/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

  

2. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “สรุปสาระ 
สําคัญ แนะแนวทางการปฏิบัติงานการจัดเก็บทรัพย์สินที่เข้าข่ายต้องรับชําระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง การคํานวณฐานภาษี ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย ตาม พ.ร.บ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 25/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 

สํานักงานบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  

3. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของสถาน 
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2563 
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 45/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินการ หมายเหต ุ

  

4. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติและ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี 
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 213/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) 

ศูนย์พัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(LLC) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

  

5. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี ประจําปี 
2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และ
แนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 19 
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 (ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 244/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2562) 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

  

6. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิธีปฏิบัติงานพัสดุและ
ครุภัณฑ์ ตั้งแต่จัดซื้อจัดจ้าง จัดทําทะเบียนคุม การคํานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ การตรวจสอบพัสดุประจําปี การจําหน่ายพัสดุทุกวิธี การ
จัดทํางบทรัพย์สินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญชี e-
LAAS รุ่นที่ 9 วันที่ 12 – 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมร้อยเกาะ อําเภอเมือง 
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี
(ตามคําสั่ง อบต.ตะเคียนทอง ที่ 286/2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563) 

สํานักบริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม/
จริยธรรม และการป้องกันการกระทําผิดวินัยและการ
ทุจริต 

1. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0013/ว0007 ลงวนัที่ 10 มกราคม 
2564) 

สํานักงาน ป.ป.ช.  

 
4. การเผยแพร่กรณีตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต 

- ไม่ได้ดําเนินการ 
 

 



  
  
  
  
  
  
  

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  

หมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานีหมู่ที่ 7 ตําบลตะเคียนทอง อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  
โทรสาร 0โทรสาร 0--77457745--2616 ต่อ 112616 ต่อ 11  
โทรสาร 0โทรสาร 0--77457745--2616 ต่อ 182616 ต่อ 18  
wwwwww..ttaakkeeaannttoonngg..ggoo..tthh 

 

 

 

 

 

 


