
 
 

 
   

 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลแมหลาย 

เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

-------------------------- 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดประมวลข้ึน
จากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนผู รับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใช                   
เปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
ยึดถือปฎิบัติเปนเครื่องกํากับความพฤติของตน ดังนี ้

๑. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ  

๒. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ  
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก  
๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา  
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

เทศบาลตําบลแมหลาย จึงขอประกาศใหมาตรฐานท้ัง ๕ ประการดังกลาวขางตน เปน “มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง เทศบาลตําบลแมหลาย                
โดยใหยึดถือเปนหลักปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๐   เดอืน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
 
 
 
                     (นายบรรจง   ยัพวัฒนา) 
                           นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
เทศบาลตําบลแมหลาย  อาํเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร 

----------------------------- 
 

ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

สํานักงาน ก.พ. ไดสรุปความหมายของคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไววา 
หมายถึง“สิ่งท่ีตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีท่ีอยูภายใน โดยรูไดเฉพาะตนและการถือเอาเปน
หลักเทียบทางขอความประพฤติปฏิบัติ หรือแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้นองคกรนั้น หรือ 
สวนราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมาหรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมาใหมและประพฤติปฏิบัติรวมกันขอความประพฤติ
อะไรเปนสิ่ง ท่ีดี อะไรเปนสิ่ง ท่ีชั่ว ขอความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทําอะไรไมควรทํา” 
โดยสรุป“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติท่ีองคกรประมวลข้ึน               
ใหสมาชิกใชยึดปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของคนในองคกร หรืออาชีพเดียวกันใหอยูในความ   
ถูกตองดีงาม” 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน(ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อ.ก.ถ.) ดาน
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใน ก.ถ. ไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน
ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการจากองคกร
ปกครองทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไป
ใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก 

๑. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และ                
มีความรับผิดชอบ หมายถึง 

     -  มีการปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา โดยคํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน  
     -  การไมใชตําแหนงหนาท่ีหาผลประโยชน  
     -  มีความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาท่ี  

๒. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ หมายถึง  
    -  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางานและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจง

ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงาน และระยะเวลาใหแกผูมาติดตอราชการไดทราบ เพ่ือสามารถตรวจสอบ
และติดตามได 

/-  มีการตั้งคณะ... 
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   -  มีการตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการท่ีประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบการดาเนินงานของเจาหนาท่ี และหนวยงาน  

   -  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีชัดเจน และ          
เขาใจงาย  

๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ             
ประชาชนเปนหลัก หมายถึง 

    -  การใหบริการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ท่ัวถึง เปนธรรม 
    -  การใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว และตรงตอเวลา  
    -  การใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยม แจมใส และรักษาประโยชน แกผูมารับบริการทุกคน  

๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา หมายถึง  
    -  การปฏิบัติหนาท่ีใหแลวเสร็จตามกําหนดและบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว 
    -  การปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงผลลัพธ และผูมารับบริการโดยอยูภายใตขอบเขต ของระเบียบ 

กฎหมาย  
    -  การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุมคา ท้ังในสวนของการ 

ใชเงิน และใชเวลา  

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ หมายถึง  
    -  การศึกษาหาความรูท่ีทันสมัยท่ีเปนการพัฒนาทางวิชาการ และพัฒนาจิตใจของตนเอง          

อยูเสมอดวยวิธีการพัฒนารูปแบบตางๆ เชน การเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดวยตนเอง เปนตน  
 
สรุป 
   มาตรฐานท้ัง ๕ มาตรฐาน จึงเปนสาระสําคัญอยางยิ่ง ท่ีบุคคลทุกคนในเทศบาลตําบล

แมหลาย พึงไดศึกษายึดถือปฏิบัติใหถูกตอง เพราะจะสงผลใหตนเอง เทศบาล และประชาชน ไดรับผลประโยชน 
สรางความภาคภูมิใจเกิดข้ึนกับทองถ่ิน นําความเจริญรุงเรือง ความม่ันคง และความเปนชื่อเสียงท่ีดีมาใหสังคม
ทองถ่ิน องคกรของเราและเปนท่ียอมรับ ชื่นชม และกลาวขวัญท่ีดีตลอดไป การปฏบิัติตนตามมาตรฐานดังกลาว 
ขางตนนั้นไมใชเรื่องยากและซับซอน ขอใหมีความมุงม่ัน ตั้งใจปฏิบัติราชการใหถูกตองอยูสมํ่าเสมอ ก็จะทําให
องคกรบรรลุเปาเหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
                     ************************************** 
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กรอบแนวทางการเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมหลาย 
  

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
มาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม 
ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดข้ันตนเพ่ือการประเมินผล 

 - เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1. มีความซื่อสัตย 
 2. มีความสุจรติ 
 3. การใช อํานาจและหนาท่ีในทางท่ีถูกตอง 
 4. มีความพรอมและยินดีใหมีการตรวจสอบ 
 5. มีความโปรงใส 
  
  

   
1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยู  
    ในศีลธรรม ปฏิบัตหินาท่ีดวย  
    ความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ   
    และมีความรับผิดชอบ 
  

   
 - มีการปฏิบัติหนาท่ีอยาง   
   ตรงไปตรงมา โดยคาํนึงถึง 
   ประโยชนสุขประชาชน 
 - การไมใชตําแหนงหนาท่ีหา 
   ผลประโยชน 
 - มีความรับผดิชอบตอตําแหนงหนาท่ี 
  

  
  1. การปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือระเบียบ    
     กฎหมาย หนังสือสั่งการมติ ค.ร.ม.หรือ  
     วิชาชีพ 
  2. การไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหา  
     ผลประโยชนโดยมิชอบ 
 3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามพระบรม  
    ราโชวาทเปนตัวอยาง 
 4. ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตน 
 5. ควบคุมอุปกรณเครื่องใช ไมนําของ  
    ราชการไปใชเปนทรัพยสินสวนตัว 
  

  
 1. จํานวนขอทักทวงรองเรียนของ 
     บุคคลภายนอกวาไมปฏิบัตติาม 
     ระเบียบกฎหมาย ค.ร.ม. ฯลฯ 
 2. จํานวนเรื่องท่ีถูกรองเรียนวาทุจริต   
     และประพฤติมิชอบ 
 3. จํานวนขาราชการท่ีถูกลงโทษ 
 4. รอยละของผูรับบริการท่ีมคีวามพึง 
    พอใจตอการใหบริการขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ิน 
 5. จํานวนขอรองเรียนของประชาชน    
    ผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 6. จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีถูกตรวจสอบวา 
     ร่ํารวยผิดปกต ิ
 7. รอยละของผูปฏิบัติโดยยึดหลกั           
     พระบรมราโชวาท 
8. จํานวนผูรองเก่ียวกับพฤติกรรมการ 
    ทุจริตของผูบังคับบัญชา 
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กรอบแนวทางการเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 
มาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม 
ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดข้ันตนเพ่ือการประเมินผล 

  
  

  
  2. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย  
      โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  

  
  - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการ  
   ทํางาน และการมอบหมายงานท่ี 
   ชัดเจน โดยสามารถแจงลําดับ 
   ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัตงิาน 
   และระยะเวลาแลวเสรจ็ใหแกผูมา 
   ติดตอราชการไดทราบ เพ่ือสามารถ 
   ตรวจสอบและติดตามได 
  - มีการเปดเผยขอมลูขาวสารท่ีเปน 
   ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวย 
   ภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงาย 

  
  1. ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด   
     นโยบายแผนงานโครงการ 
 2. การเปดเผยขอมูลขาวสารและการปฏิบัต ิ
     ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
 3. มีคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ 
     คูมือการติดตอของประชาชน 
 4. ประชาสมัพันธการปฏิบัติงานให 
    ประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
 5. มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางาน 
    มอบหมายหนาท่ีชัดเจนและมกีารจัดทํา 
    หนังสือแนะนําการติดตอราชการ 
 6. กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให 
     ชัดเจนและแจงใหประชาชนทราบ 
 7. มีการสรุปผลงานประจําป 
 8. ผูบังคับบัญชาตองติดตามการปฏิบัต ิ
     อยางตอเน่ือง 

  
 1. จํานวนประชาชนท่ีมสีวนรวมในการ 
     ตัดสินใจ 
 2. จํานวนสื่อท่ีใชในการเผยแพร  เชน  
    วารสาร หอกระจายขาว ฯลฯ 
 3. รอยละของจํานวนขอมูลขาวสารท่ี  
    ประชาชนควรทราบท่ีไดมีการประกาศ     
    ในท่ีสาธารณะ 
 4. จํานวนคูมือการปฏิบัติงานและติดตอ 
    งานท่ีไดมีการจัดทําข้ึนในแตละงาน 
 5. รอยละของขอเรียกรองท่ีมีตอการ 
    ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 
 6. อัตรารอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของความ 
     พึงพอใจของผูใชบริการ 
 7. ความถ่ีในการตดิตามของ 
     ผูบังคับบัญชา 
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 - เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการ 
   ปฏิบัติงาน 
 1. ปฏิบัติงานดวยความเสมอภาคและเปน 
     ธรรมตอพนักงานและประชาชน 
 2. การปฏิบัติงานตองคํานึงถึงความพึงพอใจ 
    ของประชนชนผูรับบริการ 
 3. มีความกระตือรือรนในการปฏบัิติงาน 
 4. มีอัธยาศัยไมตรีตอผูมารับบริการ 
 5. มีความรอบรูและความเช่ียวชาญในงาน          
    ท่ีทํา 
 6. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
    ปฏิบัติงาน 
 7. ปฏิบัติงานดวยการใชทรัพยากรอยาง 
    ประหยัดเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 8. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู  
    รวมคิดและรวมทําใหบุคคลผูมสีวนรวม   
    ไดเสียหรือสวนเก่ียวของเกิดการยอมรับ 
    กอนและหลังดําเนินการท่ีมีผลกระทบตอ 
    สวนรวม 
 9. รักษา/ภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการ 
    เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
 
  

  
  
 3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  
    สะดวก รวดเร็วมีอัธยาศัยไมตรี  
    โดยยึดประโยชนของประชาชน 
    เปนหลัก 
  
 
  

  
  
 - การใหบริการท่ีเปนมาตรฐาน 
   เดียวกันอยางเสมอภาคท่ัวถึง           
   เปนธรรม 
 - ใหการบริการดวยความสะดวก 
   รวดเร็ว และตรงตอเวลา 
 - การใหบริการดวยความเต็มใจ 
   ยิ้มแยม แจมใส และรักษา 
   ผลประโยชนแกผูมารับบริการ 
   ทุกคน 
  

  
  
 1. กําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการ 
    ปฏิบัติงานใหชัดเจน และประกาศให 
    ประชาชนทราบ 
 2. นําระบบ ONE STOPSERVICE มาใช 
 3. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 4. การกระจายอํานาจการตดัสินใจ 
 5. การใหบริการนอกสถานท่ีในบาง 
    ลักษณะงาน 
 6. จัดระบบการรับบริการ กอน- หลัง 
 7. จัดเจาหนาท่ีประชาสัมพันธและบริการ 
    หรือตรวจสอบเบ้ืองตน 
 8. นําเทคโนโลยสีมัยใหมมาใช 
 9. สรางมาตรฐานการจูงใจในการตรงตอ 
     เวลา 

  
  
 1. รอยละของผลงานท่ีสาํเรจ็ตาม 
     ระยะเวลามาตรฐาน 
 2. รอยละของผูรับบริการท่ีมคีวาม  
    พึงพอใจตอการปฏิบัติงาน 
 3. จํานวนระยะเวลาในการใหบรกิารท่ี  
     รวดเร็วข้ึนกวาเดิม 
 4. รอยละของผูบริการท่ีมีความพึงพอใจ 
    ตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
 5. รอยละของระบบบริการท่ีมีการใช  
     บัตรคิว 
 6. จํานวนชุดใหบริการตรวจเอกสารกอน 
     หรือแจกเอกสาร แผนพับ ใหแก 
     ผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
 7. รอยละของบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
    ปฏิบัติงานกับอุปกรณ/เทคโนโลย ี
    สมัยใหมได 
 8. จํานวนผูไดรับรางวัลท่ีเพ่ิมข้ึนใน 
    การตรงตอเวลา 
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 ๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยดึผลสัมฤทธ์ิ 
     ของงานอยางคุมคา 
 
  
  
  
  
  
  
 

  
 - การปฏิบัติงานใหแลวเสรจ็ 
   ตามกําหนดและบรรลเุปาหมาย 
   ท่ีวางไว 
 - การปฏิบัตินาท่ีโดยคํานึงถึงผลลพัธ  
   และผูมารับบริการโดยอยูภายใต 
   ขอบเขตของระเบียบกฎหมาย 
 - การใชทรัพยากรอยางประหยดั 
   มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ 
   คุมคาท้ังในสวนของการใชเงิน และ 
   ใชเวลา 
 

  
 1. ปฏิบัติหนาท่ีใหแลวเสร็จตามกําหนดและ 
    บรรลุเปาหมาย 
 2. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนาบุคลากรใหเปลีย่นทัศนคติในการ  
    ปฏิบัติงาน 
 4. การประเมินผลโครงการท้ังกอนและหลัง 
    การทําโครงการ 
 5. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลลัพธภายใต 
    ระเบียบกฎหมาย 
 6. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการ 
    ปฏิบัติงานใหชัดเจน 
 7. กําหนดรางวัลและ/หรือคาตอบแทน  
    ตามผลงานประหยดัมีประสิทธิภาพ 
 8. การใชทรัพยากรอยางประหยดั 
     มีประสิทธิภาพ 
 9. มีการประเมินผลเปนระยะ ๆ โดยการตั้ง 
     ในรูปคณะกรรมการชุมชน 
 10. มีการสงเสรมิใหรางวัลแกพนักงานท่ี 
    ปฏิบัติหนาท่ีไดสัมฤทธ์ิผลตาม 
    เปาประสงค 

   
 1. รอยละของผลผลผลติ/ผลลัพธท่ี 
     บรรลุวัตถุประสงคหรือพันธะกิจ 
 2. รอยละของคาใชจายท่ีลดลง โดยไดรับ  
    ปริมาณงานและคุณภาพเทาเดมิหรือ 
    เพ่ิมข้ึน 
 3. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 
    ในหลักสูตรการปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ
 4. จํานวนโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
    และเปาหมายของโครงการ 
 5. จํานวนงานท่ีปฏิบัตสิําเร็จภายใต 
    ระเบียบกฎหมาย 
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 5. พึงพัฒนาทักษะความรู 
     ความสามารถและตนเองให 
    ทันสมัยอยูเสมอ 
  

 
 - การศึกษาหาความรูท่ีทันสมัยท่ี 
   เปนการพัฒนาทางวิชาการและ 
   พัฒนาจิตใจของตนเองอยูเสมอ 
   ดวยวิธีการพัฒนารูปแบบตาง ๆ     
   เชน การเขารวมอบรม ประชุม  
   สัมมนาและการศึกษาดวยตนเอง 
   เปนตน 
  
  

 
 1. เปดโอกาสใหพนักงานรับการฝกอบรม 
 2. กําหนดแผนงานการเขารับการฝกอบรม  
    สัมมนา และศึกษาดูงาน 
 3. ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
 4. มุงเนนเทคนิคการฝกอบรมใหเกิดความรู 
    และความตระหนัก 
 5. เปดโอกาสใหพนักงานไปศึกษาดูงาน 
 6. เจาหนาท่ีมีการศึกษาหาความรูดวย 
    ตนเอง 
 7. หมุนเวียน/สับเปลีย่นการปฏบัิติหนาท่ี 
    เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
  

 
 1. จํานวนบุคลากรท่ีผานการฝกอบรม 
    หลักสูตรท่ีเก่ียวของกับหลักศีลธรรม 
    และการปฏิบัติในหนาท่ี 
 2. จํานวนครั้งเฉลี่ยในการฝกอบรม 
    ตอคนตอป 
 3. จํานวนคนท่ีผานการอบรม 
 4. จํานวนครั้งท่ีศึกษาดูงาน 
 5. จํานวนเจาหนาท่ีศึกษาหาความรูดวย 
    ตนเอง 
 6. ความพึงพอใจของพนักงานและ 
    ผูรับบริการ 
 7. จํานวนคาใชจายใจการบริหารงาน 
   บุคคลลดลง 
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