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การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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*********************** 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตราก าลัง 
เป้าประสงค์ วางแผน สนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดกรอบอัตราก าลังและการ

บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ มีความคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ทุกทุกหน่อยงานในองค์กร รวมทั้งมีระบบการประเมิลผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการก าหนด
สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานที่องค์กรคาดหวัง 

กลยุทธ์ 
1.ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และแผนการปรับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
2. จัดท าสมรรถนะ และน าสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งด้านการสรรหา

การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับต าแหน่ง การประเมิลผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารผลตอบแทน 

3. มีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ  
4. จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
5. จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
2.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง  และต่อเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู้ 

ความสามารถศักยภาพ และทักษะการท างานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของ
องค์กร เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร 

กลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งงานและสายสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอดต าแหน่ง

และการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งขององค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนระดับตาม

สายอาชีพและต าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองทุ่ง 
5. พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ องค์กรความรู้ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การ

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานอย่างต่อเนื่อง 
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3.นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร 
สามารถน าไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใช้บริหารงานด้วยบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
3. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการ

ใช้งานระบบ และเพ่ือขีดความความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต 
4. นโยบายด้านสวัสดิการ 
เป้าประสงค์ เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญก าลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี ความผาสุกและพึงพอใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

เพ่ือรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานผลงานและสมรรถนะใน
ทุกโอกาส สร้างช่องทางการสื่อสารให้สิ่งแรงจูงใจ  ผลประโยชน์ตอบแทนตอบแทนพิเศษ  จัดสวัสดิการ  ความ
ปลอดภัย  อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นไปตามตามกฎหมาย
ก าหนด และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

กลยุทธ์ 
1.ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
2.ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.ยกย่องพนักงานที่เป็นคนเก่ง คนดีและคุณประโยชน์ให้องค์กร 
4.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
5.ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

5.นโยบายด้านการบริหาร 
1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมัน รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
5. มีการติดตามและประเมิลผลด้วยการประชุมประจ าเดือน และคณะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

6.นโยบายด้านอัตราก าลังและบริหารอัตราก าลัง 
1. บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
2. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
3. พัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 

7. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอด 
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3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามรถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ของ

องค์กร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดท า “แผนการจัดการความรู้ (KM Action plan) โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management process) เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาการของความรู้หรือการจัดการความรู้ที่เกิดข้ึนภายในองค์กร มีทั้ง 7 ขั้นตอน คือ 

1) การบ่งชี้ความรู้เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์พันธะกิจยุทธศาสตร์เป้าหมายคืออะไรและเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นต้องใช้อะไรขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้างอยู่ในรูปแบบใดอยู่ที่ใคร 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้เช่นการสร้างความรู้ใหม่แสวงหาความรู้จักภายนอกรักษาความรู้เก่า ก าจัด
ความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบการวางโครงสร้างความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ เก็บความรู้อย่าง
เป็นระบบในอนาคต 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดียวกัน
ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบรูณ์ 

5)การเข้าถึงความรู้เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ท าได้หลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น
เอกสารฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป็นกรณี Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบทีมสายงานกิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนสายงาน การยืมตัวเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 
เป็นต้น  

7) การเรียนรู้ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดการระบบการเรียนรู้จากจากสร้างองค์
ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ท าให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management process)  

เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อม
ภายในองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1) การเตรียมการละปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร (ที่ทุก
คนมองเห็น) ,โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร,ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ,มีระบบการติดตามละประเมิลผล,ก าหนด
ปัจจัยแห่งความส าเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท าให้ทุกคนเข้าถึงสิ่งที่องค์กรจะท า,ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับทุกคน,แต่ละคนจะ
มีส่วนร่วมได้อย่างไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ ช่วยให้การค้นหาเข้าถึงถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้นโดย
การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้,ลักษณะขององค์กร (ขนาด,สถานที่ ตั้งฯลฯ) ,ลักษณะ
การท างาน,วัฒนธรรมองค์กร.ทรัพยากร 

4) การเรียนรู้  เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดความรู้โดยการ
เรียนรู้ต้องพิจารณาถึงเนื้อหา,กลุ่มเป้าหมาย,วิธีการ,การประเมิลและปรับปรุง 

5) การวัดผล เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่,มีการน าผลของการวัดมาใช้ใน
การปรับปรุงแผนและการด าเนินการให้ดีขึ้น,มีการน าผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เป็น 
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ประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนไหน ได้แก่วัดระบบ (System) ,
วัดที่ผลลัพธ์ (Output) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เป็นการสร้างแรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในระดับโดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ค้นหาความต้องการของบุคลากร,แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว,
บูรณะการการกับระบบที่มีอยู่,ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

การจัดการความรู้ 
มีผู้รู้ได้กล่าวถึงKM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงค าตอบว่าหัวใจของ KM อยู่ที่ไหน ได้โดยอาจ

กล่าวล าดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับล าดับขั้นของข้อความต้องการ (Hierarchy of needs) ของ McGregor ได้
โดยเริ่มจากข้อสมมุติฐานแรกท่ีเป็นสากลที่ยอมรับทั่วไปว่าความรู้คือพลัง (DOPA KM Team)  

1. Knowledge is power : ความรู้คือพลัง 
2. Successful Knowledge transfer involves neither computers  documents but 

rather in interactions between people, ( Thomas H Davenport ): ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ท่ีคอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การระหว่างคนด้วยกัน 

3. The great end of knowledge is not knowledge but action:  จุดหมายปลายทางส าคัญ
ของความรู้มิใช่ที่ตัวความรู้แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบัติ 

4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge 
productive : นิยามใหม่ของผู้จัดการคือผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 

8.นโยบายด้านภาระงาน 
1.  มีการก าหนดภาระงานของงานบุคคลทุกคนอย่างชัดเจน 
2.  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
3.  บุคลากรมีพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมีการ

ประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินการ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงาน
ประจ าทุกเดือน โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งการแบ่งงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดของส่วนราชการ ใน
องค์การบริหารส่งวนต าบลเมืองทุ่ง แยกเป็นส่วนราชการ และให้มีการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ทุกรอบการประเมิน 
หรือเมื่อมีภาระงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

9. นโยบายด้านระบบสารสนเทศ  
1. ให้ทุกงานในทุกกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทางในการ

เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ปฏิบัติตามแผนแม่บท

สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลกาสาม งานการเจ้าหน้าที่ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

10.นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกองเพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา

อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่อยงานเป็นประจ า 
2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. ส่งเสริมมาตรการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างละองค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา ทักษะ

และความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธะกิจขององค์กรให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  

11. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถในการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
3. มีการติดตามประเมิลผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมาเป็น

แนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
12.นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 

1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และมีเงินรายได้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าเดือน
เวียนให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ทราบทุกเดือน 

3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบการบริหารและจัดการ
ตามระบบบัญชีมาใช้ 

4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยให้กองคลัง
ด าเนินการจัดการท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแล้วประชาสัมพันธ์ให้ทุกองค์กองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 

13. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่องมาตรฐานกลาง

ทางจริยธรรมของข้าราชการ พลังงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 
2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ
และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 วรรคเจ็ด และ (12) ประกอบมาตรา 13 (4)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
งานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และ
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปทุมธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 
เห็นชอบในการก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานข้าง 
เพ่ือยึดถือเป็นหลัก และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและบริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในค่านิยมหลักของค่ามาตรฐาน ดังนี้ 
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1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การมีจิตรส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของปะเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกตอง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ  
6. การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 


