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บทน า 

๑. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจนี้ เพื ่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินธุรกิจให้เป็นไปตำมมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

๒. มำตรฐำนที่ใช้ในหลักเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ เป็นแนวทำงที่ใช้ในกำรประเมิน
มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจเฉพำะธุรกิจที่ประสงค์จะรับกำรรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ 

๓. หลักเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจนี้สำมำรถน ำไปใช้ได้กับทุกธุรกิจ 
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ค านิยาม 

เกณฑ์การประเมิน หมำยถึง ข้อก ำหนดในตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรองที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ประเมิน
มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจที่กรมก ำหนด 

ธุรกิจ หมำยถึง นิติบุคคลประเภทห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน บริษัทจ ำกัด  
หน่วยงาน หมำยถึง หน่วยงำนภำยในของธุรกิจที่มีกำรแบ่งออกเป็นแผนกงำนย่อยตำมลักษณะเฉพำะ

ของงำน เพื่อแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ เช่น แผนก ส่วน ฝ่ำย ฯลฯ 
จรรยาบรรณธุรกิจ หมำยถึง หลักควำมประพฤติที่เป็นกฎเกณฑ์มำตรฐำนของพฤติกรรม ใช้เป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในทุกสำขำอำชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำน
ของแต่ละองค์กร 

จริยธรรมทางธุรกิจ หมำยถึง เป็นรูปแบบของกำรประยุกต์หลักจริยธรรม และมำตรฐำนทำงศีลธรรม
มำใช้กับกำรบริหำรงำนและกำรประกอบกิจกรรมทำงธุรกิจ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมำยถึง คุณธรรมประจ ำของแต่ละอำชีพและควำมรับผิดชอบของงำนในอำชีพ
นั้นๆ ที่แตกต่ำงกันไป เพื่อใช้เป็นหลักยึดถือในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ท ำให้งำนที่ปฏิบัติเกิดประสิทธิภำพ
และประสบผลส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี 

ตัวชี้วัดหลัก หมำยถึง ข้อก ำหนดส ำคัญตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำลธุรกิจที่ก ำหนดให้ธุรกิจต้องปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด 

ตัวชี้วัดรอง หมำยถึง ข้อก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำลธุรกิจที่มีน้ ำหนักรองลงมำจำกตัวชี้วัดหลัก
ที่ธุรกิจพึงปฏิบัต ิ

หลักนิติธรรม หมำยถึง กำรก ำหนดระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำย โดยค ำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพ และควำมยุติธรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมถึงมีมำตรกำรป้องกันกำรท ำผิดกฎหมำย และใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติด้วยควำมเที่ยงธรรม 

หลักคุณธรรม หมำยถึง กำรยึดมั่นควำมถูกต้องดีงำม ผู้ปฏิบัติงำนท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเสมอภำค มีกำรส่งเสริมจิตส ำนึกและพฤติกรรมกำรท ำงำนตำม
จรรยำบรรณธุรกิจ และส่งเสริมสนับสนุนยกย่องผู้กระท ำควำมด ี

หลักความโปร่งใส หมำยถึง กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน โดยด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ก ำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน มีระบบควบคุมและสำมำรถตรวจสอบได้ มีกำรสื่อสำรข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นที่ยอมรับต่อสังคมภำยนอก 

หลักการมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทั้งภำยในและภำยนอก มีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรกำรจัดกำร โดยร่วมรับรู้แสดงควำมคิดเห็น มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและร่วมกันพัฒนำสร้ำงสรรค์
ผลงำน 
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หลักความรับผิดชอบ หมำยถึง กำรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยตระหนักในสิทธิหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่และผลจำกกำรกระท ำของตน ตลอดจนมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดกำรให้รำงวัลและ
กำรลงโทษไว้อย่ำงชัดเจน มีจิตสำธำรณะและเอื้ออำทรต่อสังคม 

หลักความคุ้มค่า หมำยถึง ธุรกิจมีกำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี มีกิจกรรมหรือแผนงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรประหยัด ลดค่ำใช้จ่ำย เพ่ิมรำยได้ 
 
 
กรอบการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ธุรกิจที่ยื่นค ำขอรับหนังสือรับรองและขอต่ออำยุหนังสือรับรอง จะต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ภำยใต้กรอบในกำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ดังนี ้ 

๑. หลักนิติธรรม 
๒. หลักคุณธรรม 
๓. หลักควำมโปร่งใส 
๔. หลักกำรมีส่วนร่วม 
๕. หลักควำมรับผิดชอบ 
๖. หลักควำมคุ้มค่ำ 

 
หลักนิติธรรม 

กำรบริหำรงำนของธุรกิจเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับต่ำง ๆ ด้วยควำมถูกต้อง มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และค ำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจมีกำรย่ืนงบกำรเงินต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
(๒) ธุรกิจมีกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้นิติบุคคลภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
(๓) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
(๔) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนถูกต้องและครบถ้วน 
(๕) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเฉพำะในแต่ละประเภทธุรกิจ 
(๖) ธุรกิจมีมำตรกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

และต่อต้ำนกำรให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 
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ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีกำรเผยแพร่ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(๒) ธุรกิจมีมำตรกำรป้องกันไม่ให้มีกำรท ำสิ่งผิดกฎหมำยภำยในองค์กร 
(3) ธุรกิจมีกฎระเบียบต่ำง ๆ ขององค์กรที่ก ำหนดให้พนักงำนปฏิบัตโิดยไม่ขัดต่อกฎหมำย 
(๔) ธุรกิจมีกำรก ำหนดกฎระเบียบกำรขนส่งสินค้ำตำมกฎหมำย หรือให้ควำมรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เรื่องของ

กฎระเบียบและวินัยกำรใช้เส้นทำงจรำจร 
 
หลักคุณธรรม 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคนยึดมั่นควำมถูกต้องดีงำม และต้องมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
เป็นไปอย่ำงมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นในจรรยำบรรณธุรกิจ หมำยถึง กำรประยุกต์หลักจริยธรรม 
มำตรฐำนทำงศีลธรรม คุณธรรมที่ใช้กับธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำด้ำนจรรยำบรรณธุรกิจขึ้นกับกิจกำร 

ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจก ำหนดนโยบำยหรือจรรยำบรรณธุรกิจที่ยึดหลักคุณธรรมในกำรด ำเนินงำนไวอ้ย่ำงชัดเจน 
(๒) ธุรกิจมีแผนงำนและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของพนักงำนที่เป็นรูปธรรม 
(๓) ธุรกิจมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม 
(๔) ธุรกิจมีกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของพนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 
(๕) ธุรกิจก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิกำรพนักงำนอย่ำงชัดเจน 
(6) ธุรกิจมีวิธีกำรปฏิบัติกับพนักงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ไม่เป็นปกติอย่ำงเป็นธรรมและไม่ขัดต่อ

กฎหมำย 
(7) ธุรกิจพิจำรณำคู่ค้ำด้ำนกำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ที่มี

กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีแนวปฏิบัติในกำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงำน ลูกค้ำ/คู่ค้ำ 
(๒) ผู้บริหำรสูงสุดประกำศระเบียบปฏิบัติต่อพนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม 
(๓) ธุรกิจมีกำรจัดท ำสัญญำข้อตกลงและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม 
(4) ธุรกิจปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม กรณีกำรให้ค้ ำประกันกำรเข้ำท ำงำนของพนักงำน 

 
หลักความโปร่งใส 

กระบวนกำรท ำงำนของบุคลำกรและผู้บริหำรมีกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ มีกำรเปิดเผยตรงไปตรงมำ สร้ำงควำม
ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ และในกำรด ำเนินงำนต้องปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงตรงไปตรงมำ รวมทั้งต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นและเชื่อถือได้ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนวำงระบบให้กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวเป็นไปโดยง่ำย 
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ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจก ำหนดนโยบำยเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสำมำรถตรวจสอบ

ผ่ำนช่องทำงให้เป็นที่ยอมรับจำกทุกฝ่ำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(๒) ธุรกิจมีโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรที่แบ่งแยกอ ำนำจชัดเจน มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือมีระบบ

กำรสอบทำนภำยในองค์กร 
(๓) ธุรกิจมกีำรพิจำรณำคัดเลือกคู่ค้ำอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(๔) ธุรกิจมนีโยบำยรักษำควำมลับของลูกค้ำ/คู่ค้ำและให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(๕) ธุรกิจมีนโยบำยป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict Interest) ของพนักงำนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
(๖) ธุรกิจมีระบบกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนภำยนอกธุรกิจ 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีกำรจัดอบรมควำมรู้ด้ำนมำตรฐำนควำมโปร่งใสของธุรกิจ และควำมรู้ด้ำนสิทธิประโยชน์ของ

พนักงำน 
(๒) ธุรกิจมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงมีจรรยำบรรณ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโดยไม่ปกปิด บิดเบือน 

ข้อมูล 
(3) ธุรกิจมีระบบกำรประเมินผลกำรท ำงำนที่ชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส 
(4) ผู้บริหำรให้สิทธิ์แก่พนักงำนแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 

 
หลักการมีส่วนร่วม 

กำรบริหำรงำนที่เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนรับรู้กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผลงำน 
กำรเสนอควำมเห็นในกำรตัดสินปัญหำ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหำ เพื่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และมีพลังในกำรท ำงำนร่วมกัน รวมถึงกำร
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ เพื่อที่จะก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง/แก้ไขให้เหมำะสมต่อไป 

ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจมีกำรสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับโอกำสในกำรเสนอแนะ ควำมคิดเห็นที่ เป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(๒) ธุรกิจมีกำรรวบรวมปัญหำ/ข้อคิดเห็นที่ได้จำกลูกค้ำ/คู่ค้ำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สำมำรถตอบสนอง

ได้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ/คู่ค้ำ 
(๓) ธุรกิจมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและชี้แจงพนักงำนถึงข้อดีและข้อควรแก้ไขจำก

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
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(๔) พนักงำนมีส่วนร่วมรับรู้สถำนกำรณ์และปัญหำภำยในของธุรกิจ 
(๕) พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอข้อคิดเห็น/แลกเปลี่ยนควำมรู้ ในกำรจัดท ำแผนงำนเพื่อพัฒนำ

กระบวนกำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) กำรจัดประชุมผู้บริหำรระดับสูงพบปะพูดคุยกับพนักงำน (Town Hall) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นน ำไป

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
(๒) ธุรกิจมีกำรติดตำมผลกำรปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำน 

ลูกค้ำ/คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
หลักความรับผิดชอบ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรและผู้บริหำรใส่ใจต่อปัญหำและมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อคู่ค้ำ 
ต่อพนักงำน และต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย รวมทั้งสำมำรถช้ีแจงและให้เหตุผลแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้ 

ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจมีกำรก ำหนดและสื่อสำรนโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีระบบตรวจสอบด้ำน

ผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมจำกกำรด ำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอกธุรกิจ   
(๒) ธุรกิจมโีครงกำรหรือกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อชุมชน 
(๓) ธุรกิจให้ควำมส ำคัญในกำรพิจำรณำคนหรือทรัพยำกรในท้องถิ่นมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลิตสินค้ำ/

บริกำร 
(๔) ธุรกิจมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(๕) ธุรกิจมีระบบกำรรับประกันสินค้ำ/บริกำร และปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อตกลง 
(๖) ธุรกิจมรีะบบงำนบริกำรหลังกำรขำย และจัดกำรข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีกำรส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) ธุรกิจมีกำรตรวจสอบ คัดกรองข้อมูลสื่อประชำสัมพันธ์ก่อนเผยแพร่ให้แก่สังคม 

 
หลักความคุ้มค่า 

กำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเกิดมูลค่ำ
มำกที่สุด ในกำรปฏิบัติงำนต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดผลผลิต/บริกำรที่คุ้มค่ำต่อกำร
ลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ตลอดจนพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมี
มำตรฐำน มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและมุ่งเน้นผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเลิศ รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผลและ
พัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดหลัก 
(๑) ธุรกิจมุ่งบริหำรจัดกำรหรือมีมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพให้เกิดผลผลิต/

บริกำรที่คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด หรือเกิดมูลค่ำเพิ่ม 
(๒) ธุรกิจมีแผนกำรอนุรักษ์และกำรประหยัดพลังงำน 
(๓) ธุรกิจมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
(๔) ธุรกิจมีกำรน ำเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Transformation) เข้ำมำพัฒนำองค์กรให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
(๒) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นผลกำรปฏิบัติงำนอันเป็นเลิศอย่ำงต่อเนื่อง 
(๓) ผู้บริหำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงำน 
 

 
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

เกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พิจำรณำจำกผลกำรตรวจประเมินตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ  โดยธุรกิจที่ผ่ำนเกณฑ์ฯ ต้องได้รับคะแนน  ดังนี ้
 

หลัก 

คะแนนจริง (ถ่วงน้ าหนักแล้ว) * เกณฑก์ารรับรอง 

ตัวชี้วดั 
หลัก 

ตัวชี้วดั 
รอง 

ตัวชี้วดั 
รวม 

ตัวชี้วดัรวม 
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 

1. นิติธรรม 15 5 20 75 

2. คุณธรรม 15 5 20 75 

3. ควำมโปร่งใส 10 5 15 75 

4. กำรมีส่วนร่วม 10 5 15 75 

5. ควำมรับผิดชอบ 10 5 15 75 

6. ควำมคุ้มค่ำ 10 5 15 75 

* เกณฑก์ารรับรอง  :  คะแนนตัวชี้วัดรวมของแต่ละหลัก  ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75   
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ตัวอย่างการค านวณคะแนน  

ตัวอย่างที ่1   กรณีไมผ่า่นเกณฑ์ 

1. หลักนิติธรรม  (20 คะแนน) 
1.1 ตัวชีว้ัดหลกั (6 ตัวชี้วดัยอ่ย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม  30 15 
คะแนนที่ได้รับ 28 (28/30) * 15  = 14.00 
1.2 ตัวชีว้ัดรอง (4 ตวัชีว้ัดยอ่ย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม  20 5 
คะแนนที่ได้รับ 16 (16/20) * 5 =  4.00 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 14 + 4       = 18.00 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (18/20) * 100 = 90.00 

 
 

2. หลักคุณธรรม  (20 คะแนน) 
2.1 ตัวชี้วัดหลัก (7 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 35 15 
คะแนนที่ได้รับ 30 (30/35) * 15  = 12.85 
2.2 ตัวชี้วัดรอง (4 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 20 5 
คะแนนที่ได้รับ 14 (14/20) * 5 =  3.50 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 12.85 + 3.50       = 16.35 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (16.35/20) * 100  = 81.75 

 
 

3. หลักความโปร่งใส  (15 คะแนน) 
3.1 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 30 10 
คะแนนที่ได้รับ 28 (28/30) * 10  = 9.33 
3.2 ตัวชี้วัดรอง (4 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 20 5 
คะแนนที่ได้รับ 14 (14/20) * 5   =  3.50 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 9.33 + 3.50  = 12.83 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (12.83/15) * 100 = 85.53 
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4. หลักการมีส่วนร่วม  (15 คะแนน) 
4.1 ตัวชี้วัดหลัก (5 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 25 10 
คะแนนที่ได้รับ 15 (15/25) * 10  = 6.00 
4.2 ตัวชี้วัดรอง (2 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 10 5 
คะแนนที่ได้รับ 5 (5/10) * 5 =  2.50 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 6.00 + 2.50    = 8.50 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (8.50/15) * 100 = 56.66 

 
 

5. หลักความรับผิดชอบ  (15 คะแนน) 
5.1 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 30 10 
คะแนนที่ได้รับ 28 (28/30) * 10  = 9.33 
5.2 ตัวชี้วัดรอง (2 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 10 5 
คะแนนที่ได้รับ 5 (5/10) * 5 =  2.50 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 9.33 + 2.50   = 11.83 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (11.83/15) * 100 = 78.86 

 
 

6. หลักความคุ้มค่า  (15 คะแนน) 
6.1 ตัวชี้วัดหลัก (4 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 20 10 
คะแนนที่ได้รับ 15 (15/20) * 10  = 7.50 
6.2 ตัวชี้วัดรอง (3 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 15 5 
คะแนนที่ได้รับ 5 (5/15) * 5 =  1.67 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 7.50 + 1.67  = 9.17 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (9.17/15) * 100 = 61.13 
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สรปุผลการประเมนิ 

หลกั 
คะแนนจริงทีไ่ด้รบั (ถ่วงน้ าหนักแล้ว) 

ผลการประเมนิ 
ตัวชี้วัด
หลกั 

ตัวชี้วัด
รอง 

ตัวชี้วัด
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. นิติธรรม           (เต็ม 20 คะแนน) 14.00 4.00 18.00 90.00 
 

 

ไมผ่่าน 

เนื่องจากคะแนนตัวชี้วัดรวม
ของหลักการมีส่วนร่วม และ 
หลักความคุ้มค่าไม่ถึงเกณฑ์
ร้อยละ 75   

2. คุณธรรม           (เต็ม 20 คะแนน) 12.85 3.50 16.35 81.75 

3. ความโปร่งใส      (เต็ม 15 คะแนน) 9.33 3.50 12.83 85.53 

4. การมีส่วนรว่ม     (เต็ม 15 คะแนน) 6.00 2.50 8.50 56.66 

5. ความรับผิดชอบ  (เต็ม 15 คะแนน) 9.33 2.50 11.83 78.86 

6. ความคุ้มค่า        (เต็ม 15 คะแนน) 7.50 1.67 9.17 61.13 
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ตัวอย่างที ่2   กรณผี่านเกณฑ ์

1. หลักนิติธรรม  (20 คะแนน) 
1.1 ตัวชีว้ัดหลกั (6 ตัวชี้วัดยอ่ย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม  30 15 
คะแนนที่ได้รับ 28 (28/30) * 15  = 14.00 
1.2 ตัวชีว้ัดรอง (4 ตวัชีว้ัดยอ่ย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม  20 5 
คะแนนที่ได้รับ 16 (16/20) * 5 =  4.00 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 14.00 + 4.00  = 18.00 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (18/20) * 100 = 90.00 

 
 

2. หลักคุณธรรม  (20 คะแนน) 
2.1 ตัวชี้วัดหลัก (7 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 35 15 
คะแนนที่ได้รับ 30 (30/35) * 15  = 12.85 
2.2 ตัวชี้วัดรอง (4 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 20 5 
คะแนนที่ได้รับ 14 (14/20) * 5 =  3.50 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 12.85 + 3.50       = 16.35 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (16.35/20) * 100  = 81.75 

 
 

3. หลักความโปร่งใส  (15 คะแนน) 
3.1 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 30 10 
คะแนนที่ได้รับ 28 (28/30) * 10  = 9.33 
3.2 ตัวชี้วัดรอง (4 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 20 5 
คะแนนที่ได้รับ 14 (14/20) * 5   =  3.50 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 9.33 + 3.50  = 12.83 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (12.83/15) * 100 = 85.53 
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4. หลักการมีส่วนร่วม  (15 คะแนน) 
4.1 ตัวชี้วัดหลัก (5 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 25 10 
คะแนนที่ได้รับ 20 (20/25) * 10  = 8.00 
4.2 ตัวชี้วัดรอง (2 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 10 5 
คะแนนที่ได้รับ 7 (7/10) * 5 =  3.50 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 8.00 + 3.50    = 11.50 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (11.50/15) * 100 = 76.67 

 
 

5. หลักความรับผิดชอบ  (15 คะแนน) 
5.1 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 30 10 
คะแนนที่ได้รับ 28 (28/30) * 10  = 9.33 
5.2 ตัวชี้วัดรอง (2 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 10 5 
คะแนนที่ได้รับ 5 (5/10) * 5 =  2.50 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 9.33 + 2.50   = 11.83 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (11.83/15) * 100 = 78.86 

 
 

6. หลักความคุ้มค่า  (15 คะแนน) 
6.1 ตัวชี้วัดหลัก (4 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 20 10 
คะแนนที่ได้รับ 18 (18/20) * 10  = 9.00 
6.2 ตัวชี้วัดรอง (3 ตัวชี้วัดย่อย) คะแนนดิบ คะแนนจริง (ถว่งน้ าหนัก) 
คะแนนเต็ม 15 5 
คะแนนที่ได้รับ 8 (8/15) * 5 =  2.67 
 คะแนนจริงรวม (ตัวชี้วัดหลกั + ตัวชี้วัดรอง) 9.00 + 2.67  = 11.67 
 คะแนนจริงคดิเปน็ร้อยละ (11.67/15) * 100 = 77.80 
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สรปุผลการประเมนิ 

หลกั 
คะแนนจริงทีไ่ด้รบั (ถ่วงน้ าหนักแล้ว) 

ผลการประเมนิ 
ตัวชี้วัด
หลกั 

ตัวชี้วัด
รอง 

ตัวชี้วัด
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. นิติธรรม           (เต็ม 20 คะแนน) 14.00 4.00 18.00 90.00 
 

 

ผา่น 

เนื่องจากคะแนนตัวชี้วัดรวม
ของแต่ละหลัก ถึ งเกณฑ์
ร้อยละ 75 

2. คุณธรรม           (เต็ม 20 คะแนน) 12.85 3.50 16.35 81.75 

3. ความโปร่งใส      (เต็ม 15 คะแนน) 9.33 3.50 12.83 85.53 

4. การมีส่วนรว่ม     (เต็ม 15 คะแนน) 8.00 3.50 11.50 76.67 

5. ความรับผิดชอบ  (เต็ม 15 คะแนน) 9.33 2.50 11.83 78.86 

6. ความคุ้มค่า        (เต็ม 15 คะแนน) 9.00 2.67 11.67 77.80 

 
 
 


