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องคการบริหารสวนตำบลคูขาด 

อำเภอคง  จังหวัดนครราชีมา 



การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

องคการบริหารสวนตำบลคูขาด อำเภอคง  จังหวัดนคราชสีมา 
 

องคการบริหารสวนตำบลคูขาดไดดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ ไดแก การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพื่อปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ) การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
ของบุคลากรในหนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
๑. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 

เป าประสงค  วางแผนส นับสนุนและสงเสริม ให มี โครงสราง ระบบงาน  การ จัดกรอบอัตรา 
ก ำ ลั ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร อั ต ร า ก ำ ลั ง ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ ภ า ร กิ จ ข อ ง อ ง ค ก ร แ ล ะ เ พี ย ง พ อ 
มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของทุกหนวยงานในองคกร รวมทั้งมีระบบการประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและมีการ กำหนด สมรรถนะ และลักษณะ ท่ีพึ งประสงค  
ของพนกังานที่องคกรคาดหวัง 

กลยุทธ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลคูขาด 
๒. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังดานการสรรหา 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนและปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากรและการ 
บริหารผลตอบแทน 

๓. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ 
๔. จัดทำระบบประเมนิผลการปฏบิัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
๕. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานและการบริหารจัดการคนด ีและคนเกงขององคกร 
การดำเนินการ 
๑. จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และไดทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร 

ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ 
องคการบริหารสวนตำบลคูขาด(รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

๒. จัดทำคูมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแทง) (รายละเอียดตามคูมือการประเมินผลการ 
ปฏิบัติการ) 

๓. จัดทำคูมือแผนเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career Planning) (รายละเอียดตามคูมือแผนเสนทาง 
ความกาวหนาในอาชีพ) 
๒. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเน่ือง โดยการเพ่ิมพูนความรู  
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร 
ขององคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบ 
ผลสำเร็จตามเปาหมาย รวมทั้งสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 



กลยุทธ 
๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกบับทบาทและภารกิจของ องคการบริหารสวนตำบลคูขาด 
๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดตำแหนงและ 

การบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
๓. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานทุกระดับตาม 

สายอาชีพและตำแหนงงานอยางตอเน่ือง 
๔. สงเสริมใหบุคลากรยดึมั่นในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ องคการบริหารสวนตำบลคูขาด 
๕. พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพื่อสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอดความรู การ 

แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง 
การดำเนินการ 
๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร) 
๒. จัดสงบุคลากรตามสายงานไปฝกอบรมฯ 

๓. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เปาประสงค สงเสริมสนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากร 

มนุษย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดข้ันตอนของงานปริมาณเอกสาร 
สามารถนำไปวิเคราะหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดวยบุคลากรไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากร 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 
๓. เสริมสรางความรูเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงานเพื่อรองรับ 

การใชงานระบบ และเพ่ือขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
การดำเนินการ 
๑. กรอกระบบฐานขอมูลบุคลากรแหงชาต ิเปนปจจุบัน 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการลาตาง ๆ ใหทันสมัยยิ่งข้ึน 
๓. จัดสงบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมดานสารสนเทศ 

๔. นโยบายดานสวัสดิการ 
เปาประสงค เสริมสรางความมั่นคง ขวัญกำลังใจ คณุภาพชวีติที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจใหผูปฏิบัตงิาน 

เพื่อรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานและสมรรถนะในทุกโอกาส 
สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดสวัสดิการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดลอมในการทำงาน ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และสนับสนุนการดำเนิน 
กิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันด ีระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ 
๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
๓. การคัดเลือกบุคลากรดีเดนดานการแตงกาย 



๔. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร 

๕. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
๖. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  
การดำเนินการ 
๑. จัดทำประกาศมาตรการใหรางวลัและบทลงโทษของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 

๕. นโยบายดานการบริหาร 
๕.๑ กระจายอำนาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาในระดบัตน 
๕.๒ มีการกำหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงานและทิศทางท่ีวางไว 
๕.๓ มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว 
๕.๔ มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงมั่น รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมีความคุมคา

และเกิดประโยชนสูงสุด 
๕.๕ มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 
๖. นโยบายดานอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 

๑. บริหารกำลังคนใหสอดคลองกับความจำเปนตามพันธกิจ 
๒. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกำลังคน 
๓. พฒันาผลิตภาพและความคุมคาของกำลังคน 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกำลังคน โดยใหมีอัตรากำลังในแผนอัตรากำลัง ๓ ป 

(พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  

๗. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
๗.๑ สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการความรู 
๗.๒ สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรที่เอื้อตอการแบงปนและถายทอด 
๗.๓ สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ของ 

องคกร และเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๗.๔ จัดทำ “แผนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) เปนกระบวนการที่จะชวย 

ใหเกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดข้ึนภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 
๑. การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไรและ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจำาเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร 
๒. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา ความรูเกา 

กำจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 
๓. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสำหรับการเก็บความรูอยาง 

เปนระบบในอนาคต 
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน 

ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
๕. การเขาถึงความรู เปนการทำใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน ระบบ 



เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
๖. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ทำไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัดทำเปน 

เอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดท าเปนระบบ ทีมขามสายงาน 
กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง การสับเปล่ียนงาน การยืม ตัวเวที 
แลกเปลี่ยนความรู เปนตน 

๗. การเรียนรู ควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากสรางองคความรู 
การนำความรูในไปใช เกดิการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 
 
กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง เพื่อใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกร ไดมุงเนนถึงปจจัย 
แวดลอมภายในองคกร ท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรู ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ดังนี้ 

๑.  การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม –  เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร 
(ที่ทุกคนมองเห็น) โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร ทีม/หนวยงานที่รับผิดชอบ มีระบบการติดตามและประเมินผล  
กำหนดปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน 

๒. การสื่อสาร - เชน กิจกรรมท่ีทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทำ  ประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับทุกคน, 
แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

๓. กระบวนการและเครื่องมือ-ชวยใหการคนหา เขาถึง ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็ว 
ขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู,ลักษณะขององคกร (ขนาด,สถานที่ตั้งฯลฯ), 
ลักษณะการทำงาน,วัฒนธรรมองคกร,ทรัพยากร 

๔. การเรียนรู – เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรูโดย 
การเรียนรูตองพิจารณาถึง เน้ือหา กลุมเปาหมาย วธิกีาร  การประเมินผลและปรับปรุง 

๕. การวัดผล – เพื่อใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม  มีการนำผลของการวัดมา 
ใชในการปรับปรุงแผนและการด าเนินการใหดีขึ้นมีการนำผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให 
เห็นประโยชนของการจัดการความรู และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ 
(System) , วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out come) 

๖. การยกยองชมเชยและใหรางวลั  เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลีย่นพฤติกรรมและการมสีวน 
รวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร ,แรงจูงใจระยะสั้นและ 
ระยะยาว,บูรณาการกับระบบที่มีอยู ,ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทำในแตละชวงเวลา 
๘. นโยบายดานภาระงาน 

๘.๑ มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน (รายละเอียดตามคำสั่งมอบหมายงาน) 
๘.๒ มีการจัดทำคูมือการปฏิบัตงิานของทุกงาน 
๘.๓ บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ำเสมอโดยทุกงานจะตอง มี 

การประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการดำเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุง ภาระงาน 
ประจำทุกเดือน โดยใหงานการเจาหนาที่ จัดทำคำส่ังการแบงงานและกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสวน 
ราชการ ในองคการบริหารสวนตำบลคูขาด แยกเปนสวนราชการ และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาที่ทุก 
รอบการประเมิน หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 



๙. นโยบายดานระบบสารสนเทศ 
๙.๑ ใหทุกงานในทกุกองใชขอมูลเพือ่วเิคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน 
๙.๒ ใหทุกงานจัดทำฐานขอมูลดายระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานน้ัน ๆ และหาแนวทางในการ 

เชื่องโยงขอมูลเพือ่ใชรวมกัน 
๙.๓ ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ โดยใหปฏิบัติตามแผนแมบท 

สารสนเทศขององคการบริหารสวนตำบลคูขาด งานการเจาหนาที่ มีการประชาสัมพันธผานเทคโนโลยี  
สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

๑๐. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร 
๑๐.๑ มกีารประชมุหัวหนางานกับผูอ˚านวยการกองเพ่ือเปนการรายงานผลตดิตาม และรวมแกไขปญหา 

อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจ˚า 
๑๐.๒ ทกุงานมกีารประชุมงาน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรบัปรุงการปฏบิัติงานรวมกัน 
๑๐.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม 
๑๐.๔ สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๕ สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการท˚างาน เพ่ือใหบุคลากรพัฒนา 

ทักษะและความช˚านาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพสูงสุด 
และมศีกัยภาพในการพัฒนาตนเอง 
๑๑. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๑.๑ มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอยาง 
ตอเนื่องดายการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 

๑๑.๒ สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
๑๑.๓ มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งดานทักษะวิชาการการรอบรูและนำผลมาเปนแนว 

ในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง โดยใหงานการเจาหนาที่จัดทำแผนพัฒนา 
บุคลากรใหสอดคลองกับแผนอัตรากำลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) และรายงานสรุปผลประจำป 
๑๒. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 

๑๒.๑ มีการจัดทำแผนการใชเงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตาม 
วัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจำป 

๑๒.๒ มีการจัดทำสรุปรายงานการใชจายงบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดประจำเดือน 
เวียนใหบุคลากร และประชาชนท่ัวไปไดทราบทุกเดือน 

๑๒.๓ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดำเนินงานเปนระบบการบริหารและ 
จัดการตามระบบบัญชีมาใช 

๑๒.๔ มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดายความโปรงใส โดยใหกองคลัง 
ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแลวประชาสัมพันธใหทุกกองและประชาชนทั่วไปไดรับทราบเปน 
ประจำทุกเดือน 
๑๓. นโยบายดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

๑๓.๑ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ 
ทองถิ่น  



๑๓.๒ จัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม  
๑๓.๓ ดำเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมท่ีน าไปสู 

การสรางสรรค รวมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
๑๔. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตำบลคขูาด 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดก าหนดมาตรฐาน ทาง 

คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางประจ าขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดประมวลข้ึน 
จากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่นและประชาชนผูรับบริการ จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือ พนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกำกับความประพฤติ ไดแก  

๑. พึงดำรงตนให ต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ 
รับผิดชอบ  

๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ  
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาคสะดวกรวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลกั  
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา  
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 


