
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม 
1. ความเป็นมา 

ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) เรื่อง แนวทาง 
และวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลง 
คุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดท ารายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 14 ก าหนดให้กรมบัญชีกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. จัดท าการประเมินผลโครงการข้อตกลงคุณธรรม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงาน  
มาพิจารณาความส าเร็จของโครงการ และปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมา 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ ์
การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม 
 
2. หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม 

เพ่ือให้การด าเนินการโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ค.ป.ท. ข้อ 14  
คณะกรรมการ ค.ป.ท. จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่  
มิติที่ 1 ความส าเร็จของโครงการ ค่าน้ าหนักร้อยละ 40 โดยวัดผลจากภาพรวมโครงการ 

ข้อตกลงคุณธรรม เพ่ือประเมินการด าเนินการและความยั่งยืนของโครงการ รายละเอียดดังตาราง 
1.1 ประสิทธิผล สามารถประเมินจากเอกสารหลักฐานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

1) วัตถุประสงค์โครงการ ตรงตามวตัถุประสงค์ทุกข้อ 5 
ตรงตามวตัถุประสงค์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 3 
ตรงตามวตัถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 80 1 

2) แผนงานโครงการ เป็นไปตามแผนงาน หรือเร็วกว่า 5 
ล่าช้ากว่าแผนงานน้อยกว่าหรอืเท่ากับร้อยละ 20 3 
ล่าช้ามากกว่าแผนงานร้อยละ 20 1 

1.2 ประสิทธิภาพ สามารถประเมินจากเอกสารหลักฐานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
ด้านการแข่งขันแบบวิธีการคัดเลือก  

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
(วิธีการคัดเลือก) 

ลดราคากลางจากท่ีหน่วยงานตั้งไว้ และมีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 3 ราย 5 
ท าให้เกิดการแข่งขันมากกว่า 3 ราย 3 
ท าให้เกิดการแข่งขันน้อยกว่า 3 ราย 1 

หรือ ประเมินจากเอกสารหลักฐานของผู้สังเกตการณ์ในวิธีเฉพาะเจาะจง 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
1) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
(วิธีการเฉพาะเจาะจง) 

พิจารณาแล้วเหมาะสมกับวิธีเฉพาะเจาะจง หรือสามารถลดราคาได้
มากกว่าร้อยละ 15 

5 

พิจารณาแล้วเหมาะสมกับการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 3 
พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมกับการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 1 

สามารถประเมินจากเอกสารหลักฐานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

การประเมิน ... 
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
2) การจ่ายเงินโครงการ 
เป็นไปตามแผนงาน 

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานโครงการหรือดีกว่า 5 
การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนไมเ่กินร้อยละ 20 3 
การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนมากกว่าร้อยละ 20 1 

3) การจัดการข้อร้องเรยีน 
ในการยื่นค าขออุทธรณ ์

มีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน หรือไม่มีการอุทธรณ์ 5 
มีช่องทางส าหรับการร้องเรียนหรืออุทธรณ ์ 3 
ไม่มีช่องทางส าหรับการร้องเรยีนหรืออุทธรณ์ 1 

1.3 คุณภาพ 
1.3.1 ความพึงพอใจ โดยจัดท าเป็นแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ  

ข้อที่ 1) ความพึงพอใจต่อผู้สังเกตการณ์ โดยวัดความคิดเห็นจากหน่วยงาน 
เจ้าของโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
ความพึงพอใจต่อผู้สังเกตการณ ์ พึงพอใจมาก 5 

พึงพอใจปานกลาง 3 
พึงพอใจน้อย 1 

ข้อที่ 2) ความพึงพอใจต่อกรมบัญชีกลาง โดยวัดความคิดเห็นจากผู้สังเกตการณ์ 
และหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
ความพึงพอใจต่อกรมบัญชีกลาง 
(ศูนย์ประสานงานข้อตกลงคณุธรรม) 

พึงพอใจมาก 5 
พึงพอใจปานกลาง 3 
พึงพอใจน้อย 1 

ข้อที่ 3) ความพึงพอใจต่อโครงการ โดยวัดความคิดเห็นจากผู้สังเกตการณ์ 
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

ความพึงพอใจต่อโครงการ พึงพอใจมาก 5 
พึงพอใจปานกลาง 3 
พึงพอใจน้อย 1 

1.3.2 การมีส่วนร่วม ประเมินจากเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

1) ผู้สังเกตการณ์มสี่วนร่วมทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การรา่งขอบเขตของงาน 

เข้าร่วมทุกขั้นตอน และเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5 
เข้าร่วมทุกขั้นตอน และเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 3 
เข้าร่วมไม่ครบทุกข้ันตอน 1 

2) การสร้างการมสี่วนร่วม 
ของหน่วยงาน 

มีการประชาสัมพันธ์ และมรีะบบรับเรื่องร้องเรียน  
และมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

5 

มีการประชาสัมพันธ์ และมรีะบบรับเรื่องร้องเรียน 3 
มีการประชาสัมพันธ ์ 1 

1.3.3 การเปิดเผยข้อมูล  
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

การเปิดเผยข้อมลู เปิดเผยข้อมลูโครงการแก่สาธารณะร้อยละ 100 5 
เปิดเผยข้อมลูมากกว่าร้อยละ 80 3 
เปิดเผยข้อมลูน้อยกว่า 80 1 

1.3.4 ... 
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1.3.4 การลดความเสี่ยงต่อการทุจริตจากมาตรการของโครงการข้อตกลงคุณธรรม 
โดยประเมินจากรายงาน Notification Report (NR) ของผู้สังเกตการณ์ 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 
การลดความเสี่ยงต่อการทุจริต ไม่มรีายงาน NR หรือมีรายงานแต่ช้ีแจงเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ 5 

มีรายงาน NR แต่ชี้แจงเหตุผลที่ยอมรับไม่ได ้ 3 
มีรายงาน NR และไม่ยอมชี้แจงเหตุผล 1 

1.4 การเรียนรู ้ประเมินจากเอกสารหลักฐานหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

1) แนวทางในการลดความเสีย่งตอ่
โครงการ (Risk) 

 มีการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติต่อการ
ด าเนินการด้านความเสี่ยง 

5 

 มีการประเมินความเสี่ยง แต่ไม่มีข้อปฏิบัติชัดเจนต่อความเสีย่ง 3 
 ไม่มีการประเมินความเสี่ยง 1 

2) บทเรียนจากการด าเนินงานโครงการ 
(KM: Knowledge Management) 

 จัดท า Lesson learn และมีการเผยแพรสู่่สาธารณะ 5 
 ด าเนินการจัดท า Lesson learn  3 
 ไม่มีการจัดท า Lesson learn 1 

มิติที่ 2 ระบบงานข้อตกลงคุณธรรม ค่าน้ าหนักร้อยละ 60 โดยวัดผลจากการเข้าร่วม 
โครงการ  การคัด เลือกผู้ สั ง เกตการณ์  การลงนามข้อตกลงคุณธรรม  การประชุมเริ่ มต้นโครงการ  
การเข้าสังเกตการณ์ และการรายงานผล เพ่ือประเมินการด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งจะเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น หากมีหลักฐานอ้างอิง 
จะได้ 10 คะแนน และหากไม่มีหลักฐานอ้างอิงจะได้ 0 คะแนน รายละเอียดดังตาราง 

1.5 การคัดเลือกโครงการ ประเมินจากเอกสารที่หน่วยงานของรัฐ  
การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 

 ปฏิบัติตามเง่ือนไขของประกาศ Law นิติธรรม แจ้งรายชื่อโครงการต่อกรมบญัชีกลาง 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หรือ 

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 กรณสีมัครใจเข้าร่วม Moral คุณธรรม แจ้งรายชื่อโครงการต่อกรมบญัชีกลาง 

1.6 คัดเลือกผู้สังเกตการณ์ ประเมินการท างานของคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 

 เปิดเผยเง่ือนไขการคัดเลือก  Transparency ความโปร่งใส หลักเกณฑ์ในการเลือกผูส้ังเกตการณ์เข้าโครงการ 

 มีการตดัสินใจในการคัดเลือกรว่มกัน Accountability รับผิดชอบ มีองค์คณะในการคัดเลือกผูส้ังเกตการณ ์
ภายใต้อ านาจที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. มอบหมาย 
และมมีติที่ประชุมในการคัดเลือกผู้สังเกตการณ ์
แต่ละโครงการ 

 มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน Engagement มีส่วนร่วม มีคณะท างานร่วมระหว่างศูนย์ประสานงาน 
กับองค์กรที่ได้รับมอบหมายในการคัดเลือก  
เช่น หนังสือแต่งตั้งคณะท างาน หรือบันทึก 
การประชุมร่วมกัน 

การประเมิน ... 
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การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 จ านวนโครงการและภาระงาน 

ที่ผู้สังเกตการณไ์ดร้ับมอบหมาย 

Value ความคุ้มค่า 

จ านวนโครงการทีผู่้สังเกตการณ์แต่ละท่าน 
ได้รับมอบหมายไมเ่กินท่านละ 3 โครงการ  
เช่น หลักฐานการแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ในโครงการ 

 ความเชี่ยวชาญของคณะผูส้ังเกตการณ์ใน
แต่ละโครงการ 

สัดส่วนของผูส้ังเกตการณ์อย่างน้อย ร้อยละ 60  
มีความเช่ียวชาญในสาขาหลักของโครงการ  
เช่น หลักฐานประวตัิของผู้สังเกตการณ์ (Resume) 

1.7 การลงนามข้อตกลงคุณธรรม ประเมินจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ  
การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 

 การลงนามในข้อตกลงคุณธรรมร่วมกัน Law นิติธรรม หลักฐานการลงนามในข้อตกลง 2 ฝ่าย และ
หลักฐานการลงนามในข้อตกลง 3 ฝ่าย 

 เปิดเผยและประชาสัมพันธ ์ Transparency ความโปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์การลงนามในข้อตกลง 
คุณธรรมในสื่อภายใน และ/หรือ ภายนอก  
เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1.8 การประชุมเริ่มต้นโครงการ ประเมินจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 

 มีการประชุมช้ีแจงขั้นตอนการเข้าร่วมงาน 
และแนวทางการสังเกตการณ ์

Transparency ความโปร่งใส ช้ีแจงขั้นตอนการสังเกตการณ์ เช่น บันทึก 
การประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kickoff Meeting) 

 มีการรับรู้วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม
โครงการข้อตกลงคุณธรรม ร่วมกนัและเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีตัวเอง 

Accountability รับผิดชอบ แจ้งบทบาทหน้าท่ีแต่ละภาคส่วน เช่น บันทึก 
การประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kickoff Meeting) 

และพิจารณาจากข้ันตอนการประชุมเริ่มต้นโครงการ ส าหรับประเมนิผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทั้งหมด  

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้สว่นเสีย  Engagement มีส่วนร่วม หลักฐานการเข้าร่วมประชุมโดยทกุภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
ผู้สังเกตการณ์ ศูนย์ประสานงานขอ้ตกลงคุณธรรม 
ผู้รับจ้าง เป็นต้น 

1.9 การเข้าสังเกตการณ์ ประเมินจากความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
และผู้สังเกตการณ์  

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 การด าเนินงานไม่มีขั้นตอนท่ีขัดกับ

กฎหมายและอยูภ่ายใต้หนา้ที่รับผดิชอบ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

Law นิติธรรม มีเอกสารการด าเนินการตามกฎหมาย และ
ระเบียบรวมทั้งประเมินจากเอกสาร Notification 
Report จากผู้สังเกตการณ ์

 มีการใช้ทรัพยากรในภาพรวมอย่างคุ้มค่า Value ความคุ้มค่า เกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกผู้เสนอราคา 
หรืองบประมาณภายในโครงการโดยประเมิน 
จากความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ ์

 ด าเนินการโดยไม่ขดักับศีลธรรม ค่านิยม 
ในสังคม 

Moral คุณธรรม ประเมินจากความคดิเห็นของผูส้ังเกตการณ ์
หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการมีการเปิดเผย
ข้อมูลทุกขั้นตอน 

Transparency ความโปร่งใส มีการด าเนินการตามกฎหมายและเปิดเผย 
ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

หมายเหตุ ประเมินจากความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
การประเมิน ... 
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การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 ผู้สังเกตการณ์โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ในการให้ข้อสังเกต 
Transparency ความโปร่งใส มีเอกสารรายงานความก้าวหน้าของผู้สังเกตการณ์

และหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
หมายเหตุ ประเมินจากความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการและผูส้ังเกตการณ์ 

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 มีผู้รับผิดชอบโครงการ 

Accountability รับผิดชอบ 

ค าสั่งหรือหนังสือบันทึกข้อความมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน มีแนวทางและระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียน 
เช่น เอกสารการรับเรื่องร้องเรียนและแนวทาง 
การแก้ไขของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

หมายเหตุ ประเมินจากความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 ผู้สังเกตการณ์มสี่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่ได้

ร่างขอบเขตของงานจนสิ้นสดุโครงการ 
Engagement มีส่วนร่วม บันทึกรายงานการเข้าร่วมประชุมร่วมกับหน่วยงาน

เจ้าของโครงการ 

1.10 การรายงานผล 
การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 

 ส่งรายงานตรงเวลา Law นิติธรรม บันทึกการรับเอกสาร หรือสารบรรณการรับเอกสาร 

หมายเหตุ ประเมินจากการส่งรายงานของผู้สังเกตการณ ์

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 ส่งรายงานตรงเวลา Law นิติธรรม บันทึกการรับเอกสาร หรือสารบรรณการรับ

เอกสาร 
หมายเหตุ ประเมินจากการส่งรายงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 เปิดเผยรายงาน Transparency ความโปร่งใส มีการเปิดเผยรายงานรายปี หรือรายงานจบโครงการ 

หมายเหตุ ประเมินจากการเปดิเผยรายงานต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. 

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 การเปิดเผยข้อมูลโครงการ Transparency ความโปร่งใส รายงานสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 

หมายเหตุ ประเมินจากรายงานจบโครงการของผูส้ังเกตการณ ์

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 การเขียนรายงาน Accountability รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบเขียนรายงานมีการอ้างอิงหลักฐาน 

จากแหล่งข้อมูลทีม่ีความน่าเช่ือถือ 
หมายเหตุ ประเมินจากหลักฐานรายงานของผู้สังเกตการณ ์

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 การตอบสนองต่อรายงาน Value ความคุ้มค่า หน่วยงานเจ้าของโครงการและ ค.ป.ท. ตอบสนอง

โดยมีการช้ีแจงหรือการพิจารณาเปน็ลายลักษณ์อักษร 

หมายเหตุ ประเมินจากการด าเนินการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
 
 
 

การประเมิน ... 
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การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 การน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติใน

อนาคต 
Value ความคุ้มค่า บันทึกรายงานแผนการด าเนินงานในอนาคต 

หมายเหตุ ประเมินจากการน าแนวทางเสนอแนะไปปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และคณะกรรมการ ค.ป.ท. 

การประเมิน Good Governance หลักฐานอ้างอิง 
 ความสอดคล้องกันระหว่างรายงานของผู้

สังเกตการณ์ และหน่วยงานเจา้ของโครงการ 
Value ความคุ้มค่า รายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

และผูส้ังเกตการณ ์
หมายเหตุ ประเมินจากรายงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการและผูส้ังเกตการณ์ 

2. หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนเพ่ือวัดระดับผลการประเมินโครงการการประเมินข้อตกลงคุณธรรม  
มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนักในแต่ละมิติ  
มิติที ่1 การประเมินความส าเร็จโครงการ 

หลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้รับ 

ตัวคูณ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
1.1 ประสิทธิผล 10  2.50 60  
1.2 ประสิทธิภาพ 15  1.67 15  
1.3 คุณภาพ 35  0.71 10  
1.4 การเรยีนรู ้ 10  2.50 15  

รวมคะแนนมิติที ่1  100.00 
ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนักมิติที ่1 40  
คะแนนถ่วงน้ าหนักมิติที ่1 40.00 

มิติที ่2 การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ ตัวคูณ ค่าน้ าหนัก 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
2.1 การเข้าร่วมโครงการ 10  1.67 10  
2.2 การคัดเลือกผูส้ังเกตการณ์ (IO) 50  0.33 10  
2.3 การลงนามข้อตกลงคุณธรรม 20  0.83 5  
2.4 การประชุมเริม่ต้นโครงการ 30  0.56 5  
2.5 การเข้าสังเกตการณ ์ 80  0.21 30  
2.6 การรายงานผล 80  0.21 40  

รวมคะแนนมิติที ่2  100.00 
ร้อยละค่าถ่วงน้ าหนักมิติที ่2 60  
คะแนนถ่วงน้ าหนักมิติที่ 2 60.00 
 

สูตรการค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
 

            คะแนนถ่วงน้ าหนัก  = คะแนนที่ได้รับ  × ตัวคูณ × ค่าน้ าหนัก × จ ำนวนข้อทั้งหมดในมิตนิั้น 

 100 

ทั้งนี ้คะแนนถ่วงน้ าหนักที่ได้จากมิติท่ี 1 และมิติที ่2 จะน ามาใช้ในการค านวณคะแนนในแต่ละมิตติ่อไป 

ขั้นที่ 2 ... 
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ขั้นที่ 2 ค านวณคะแนนในแต่ละมิติ 
 
            คะแนนในแต่ละมิติ = คะแนนรวมถ่วงน้ ำหนักในแต่ละมิต ิ × ร้อยละค่ำถ่วงน้ ำหนักในมิตนิั้น 
 

ทั้งนี ้ค่าคะแนนที่ได้จากมิติท่ี 1 และมิติที ่2 เมื่อน ามารวมกันจะสามารถน าเอามาใช้ในการค านวณคะแนนรวมได้  

ขั้นที่ 3 ค านวณคะแนนรวม 

 

คะแนนรวม = คะแนนที่ได้ในมิติที่ 1 + คะแนนที่ได้ในมิติที่ 2 

 

ขั้นที่ 4 หาระดับผลการประเมินโครงการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก ่
 

ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 
มากกว่าร้อยละ 90 โครงการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ระหว่างร้อยละ 81-90 โครงการอยู่ในเกณฑ์ดี 
ระหว่างร้อยละ 61-80 โครงการอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
ระหว่างร้อยละ 50-60  โครงการอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 


