
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลเชียงยืน   
ท่ี  มค 52301/ …………………………………….…….   วันที่   28   เมษายน  2564 
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการรายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าป ี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
   

  เร่ืองเดิม   
1. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) 

ได้แจ้งรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเอกสารและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564  (เอกสารหมายเลข  1) 

2. เทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  ลงวันท่ี  9 
มีนาคม  2564  ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลของเทศบาลต าบลเชียงยืน  จ านวน  6  ด้าน  ดังนี้  (เอกสารหมายเลข  2) 

1) ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 
3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
4) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

ข้อเท็จจริง 
1.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (เอกสาร
หมายเลข  3) 
  ข้อ  26  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ก าหนดองค์ประกอบด้าน
ข้อมูล  ดังนี้ 

1) เป็นการด าเนินการในปี  พ.ศ. 2564 
2) แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 

บุคคล  ยกตัวอย่างเช่น  การวางแผนก าลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
การพัฒนาบุคลากร  การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบรรจุและแต่งต้ัง
บุคลากร  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็น
ต้น 

3) การด าเนินการท่ีมีการสอดรับกับนโยบาย  หรือแผนการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
 

/  ข้อ  28 ......... 
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  ข้อ  28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  ก าหนดองค์ประกอบ
ด้านข้อมูล  ดังนี้ 

1) เป็นการรายงานผลของปีท่ีผ่านมา 
2) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3) มีข้อมูลรายละเอียดการด าเนินการ  ยกตัวอย่าง เช่น ผลการด าเนินการตาม 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

2. งานการเจ้าหน้าท่ี  ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าว  และ 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเชียงยืน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  (เอกสารหมายเลข  4) 

1) ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ประเด็นด าเนินการ 
การวางแผนอัตราก าลังมีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  และน าไปสู่การก าหนด 

จ านวน  ประเภท  และระดับต าแหน่ง  ตลอดจนมีการติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
   การด าเนินการ 

1. มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –  
2566 

2. มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านบุคลากรด้วยระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น 
แห่งชาติ  (LHR)  และฐานข้อมูลอื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

2) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 
     ประเด็นด าเนินการ 
มีแผนการสรรหา  บรรจุแต่งต้ังบุคลากร  โดยมีการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา 

การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรท่ีเป็นไปตามระเบียบ  และข้อบังคับ 
การด าเนินการ 
1. ก าหนดแผนการสรรหาข้าราชการ  และพนักงานจ้างตามกรอบท่ีก าหนดในแผน 

อัตราก าลัง  3 ปี  และทันต่อความต้องการในการใช้อัตราก าลังของส่วนราชการต่าง ๆ 
2. จัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา  บรรจุ  และแต่งต้ังพนักงานจ้างของเทศบาล 

ต าบลเชียงยืน 
3. มีการสรรหาและเลือกสรรผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถสอดคล้องตามภารกิจของแต่ละ 

ส่วนราชการ 
4. มีหนังสือรายงานต าแหน่งพนกังานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ว่างต่อ ก.ท.จ 

จังหวัดมหาสารคาม 
 

/  3) การพัฒนาบุคลากร...... 
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3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นด าเนินการ 
มีแผนการพัฒนาบุคลากรในการสร้างเสริมสมรรถนะ  ความรู้  ทักษะความช านาญ 

ด้านศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวและทันต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีวิทยาการ  และสภาพแวดล้อม 
ท าให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ควบคู่กับคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งผลต่อ                
ธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ 
   การด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลเชียงยืน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

2. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  และแผนการฝึกอบรม 
3. มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากร  และส่งเสริมบุคลากรไปฝึกอบรมในหน่วยงาน

ต่าง ๆ 
4. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
5. มีการส ารวจความพึงพอใจ  แรงจูงใจ  และความผูกพันของบุคลากร 

4) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นด าเนินการ 
มีการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข  โดย 

การสร้างสภาพแวดล้อม  วิธีการท างาน  และบรรยากาศในการท างานท่ีดี  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานให้เต็ม
ศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
   การด าเนินการ 

1. สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างมีความสุข  พึงพอใจ  และมีแรงจูงใจในการ
ท างาน 

2. มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงยืน 
3. มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  

และพนักงานจ้าง 
4. มีการจัดกิจกรรมกีฬาสี  เพื่อให้กีฬาเป็นส่ือกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์และ

ความสามัคคีท่ีดีต่อบุคลากรระหว่างหน่วยงาน  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง 
 

5) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเด็นด าเนินการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานใน 

องค์กรได้ทราบโดยท่ัวกัน  รวมท้ังมีการด าเนินการประเมินผลการปฏบิัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนด  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ 
 

/  การด าเนินการ........ 
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   การด าเนินการ 

1. ด้านรอบการประเมินมีการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานและแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ 

2. ให้ทุกส่วนราชการจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการะหว่างผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนวันท่ี  1  เมษายน  และ  1  ตุลาคม 

3. ด าเนินการผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการ 
ประเมิน 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม  จาก 
การใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 

5. น าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร  การเล่ือนระดับ 
การให้เงินรางวัลประจ าปี  การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

6. เมื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วเสร็จได้ประกาศผลการประเมินให้ทราบ 
จัดเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูล 
 

6) ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
ประเด็นด าเนินการ 
มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  และสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 
การด าเนินการ 
1. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อบังคับใช้กับ 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
2. จัดท ากิจกรรมการยกย่องชมเชยบุคลากร 
3. เข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ ปปช.,  ปปท.  หรือสถาบันพระปกเกล้า 
4. จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รับปช่ัน 
5. จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ  และเจ้าหน้าท่ี 

3. งานการเจ้าหน้าท่ี  ได้จัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้  (เอกสาร
หมายเลข  4) 

1) การวางแผนอัตราก าลัง 
2) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
3) การพัฒนาบุคลากร 
4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
6) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

/  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา..... 
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ข้อเสนอเพือ่พิจารณา 
เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) จึงเห็นควรแจ้งและส่งรายงานการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเชียงยืน  และรายงานผลการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อด าเนินการประกาศเผยแพร่ลงใน
เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

 



 
 

  
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 
 
 

เทศบาลต าบลเชียงยนื 
อ าเภอเชียงยืน   

จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
 
 
 

 
 



  

การด าเนินการตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

---------------------------------------------------------- 
 เทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ด าเนินการตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ด้านการวางแผนอัตราก าลัง  ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง
บุคลากร  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่เทศบาลต าบลเชียงยืนได้ด าเนินการแล้ว 

   การวางแผนอัตราก าลังมีการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและน าไปสู่การก าหนด
จ านวน  ประเภท  และระดับต าแหน่ ง
ตลอดจนมีการติดตาม  ประเมินผล  และ
ปรับปรุ ง แผนอัตราก า ลั งอย่ าง ต่อเนื่ อ ง  
รวมท้ังมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง  พร้อมท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์อยู่เสมอ 

- มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  3 ปี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

- มีการจัดท าฐานข้อมูลด้านบุคลากรด้วยระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  (LHR) และ
ฐานข้อมูลอื่น ๆ  ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

 
2. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่เทศบาลต าบลเชียงยืนได้ด าเนินการแล้ว 
   มีแผนการสรรหา  บรรจุแต่งต้ังบุคลากร  
โดยมีการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา  
การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบ  และข้อบังคับ 

- ก าหนดแผนการสรรหาข้าราชการ  และพนักงาน
จ้าง  ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดในแผนอัตราก าลัง 3 
ปี  และทันต่อความต้องการในการใช้อัตราก าลังของ
ส่วนราชการ 

- จัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา  บุคคล  และ
แต่งต้ังพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

- มีการสรรหาและเลือกสรรผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 

- มีหนังสือรายงานต าแหน่งพนักงานเทศบาล สายงาน
ผู้บริหารที่ว่างต่อ ก.ท.จ. จังหวัดมหาสารคาม 
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่เทศบาลต าบลเชียงยืนได้ด าเนินการแล้ว 

   มีแผนการพัฒนาบุคลากรในการสร้างเสริม
สมรรถนะ  ความรู้   ทักษะความช านาญ  
ศักยภาพของบุคลากรให้ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีวิทยาการและ
สภาพแวดล้อม ท าให้สามารถปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ควบคู่กับ
คุณธรรม  จริยธรรม  ส่งผลต่อธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการ 

- มีการ จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของ
พนั กง าน เทศบาลต าบล เ ชีย ง ยืน   ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

- มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และ
แผนการฝึกอบรม   

- มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากร  และส่งเสริมบุคลากร
ไปฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

- มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
- การส ารวจความพึงพอใจ  แรงจูงใจ  และความ

ผูกพันของบุคลากร 
 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่เทศบาลต าบลเชียงยืนได้ด าเนินการแล้ว 

   มีการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข  โดยการ
สร้างสภาพแวดล้อม  วิธีการท างาน  และ
บรรยากาศในการท างานท่ีดี  เพื่อสนับสนุน
ให้ ผู้ปฏิบั ติงานได้เต็มศักยภาพและสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

- สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศท่ี
สนับสนุนให้ข้าราชการ  ลูก จ้างประจ า  และ
พนักงานจ้างมีความสุข  พึงพอใจ  และมีแรงจูงใจใน
การท างาน 

- มีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลเชียงยืน 

- มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

- มีการจัดกิจกรรมกีฬาสี  เพื่อให้กีฬาเป็นส่ือกลางใน
การเช่ือมความสัมพันธ์และความสามัคคีท่ีดีของ
บุคลากรระหว่ างหน่วยงาน  รวมท้ัง เป็นการ
เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
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5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่เทศบาลต าบลเชียงยืนได้ด าเนินการแล้ว 

   ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
ปฏิบั ติง าน ท่ี ชัด เจนและ ผู้ปฏิบั ติงานให้
เทศบาลต าบลเ ชียงยืนทราบโดยท่ัวกัน  
รวมท้ังมีการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานตามหลักเกณฑ์และวิ ธี การ ท่ี
ก าหนด  และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ 

- ต้น รอบการประ เมินมี ก ารประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
แจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบ 

- ให้ทุกส่วนราชการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนวันท่ี 
1 เมษายน และ 1 ตุลาคม 

- ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบันทึก
ข้อตกลงท่ีก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 

- น าผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  การเล่ือนระดับ  การให้ เงินรางวัล
ประจ าปี  การเล่ือนขั้นเงินเดือน 

- เมื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วเสร็จได้
ประกาศผลการประเมินให้ทราบ  จัดเก็บข้อมูลไว้
เป็นฐานข้อมูล 

 
6. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

ประเด็นด าเนินการ สิ่งที่เทศบาลต าบลเชียงยืนได้ด าเนินการแล้ว 
   มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
และสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 

- จัดท าประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จ ริ ย ธ ร ร ม   เ พื่ อ บั ง คั บ ใ ช้ กั บ ข้ า ร า ช ก า ร  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเชียง
ยืน 

- จัดท ากิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร 
- เข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ ปปช. ปปท. 

หรือสถาบันพระปกเกล้า 
- จัดท าประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
- จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ และ

เจ้าหน้าท่ี 
 


