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เรียนรู้
หลักเกณฑ ์

2 

ส ำนักงบประมำณจะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณกำรด ำเนินกำรโครงกำรฯ 
ตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำในกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ โดยสรุปได้ดังนี้ 

2 
3 
4 

6 
7 

โครงกำรส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมำ 

(ตำมข้อเท็จจริง) และสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทและยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักกำร XYZ 

ควำมจ ำเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงกำรนี้ 

โครงกำรเป็นกำรจัดท ำจำกข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิต/ิงำนวิจัยรองรับ (ไม่ใช่กำรกล่ำวอ้ำง) 

โครงกำรมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบ 
ที่ชัดเจน สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โครงกำรมีแผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
และวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงแท้จริง 

โครงกำรมีตัวช้ีวัดที่สำมำรถสะท้อนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

โครงกำรเป็นกำรจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมกำร/กำรจัดตั้งหน่วยงำน/กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำง
อำคำรส ำนักงำน/กำรจัดซ้ือครุภัณฑ์หรือไม่หำกเป็นต้องส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ทีเ่กี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน 

5 

1 
หลักเกณฑ์กำรประเมินโครงกำร เพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติประจ ำปี 2567 
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1 
โครงกำรส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลัก
ภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่
เลือกมำ(ตำมข้อเท็จจริง) และสำมำรถส่งผลต่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทและยุทธศำสตร์ชำติ 
ตำมหลักกำร XYZ 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
โครงกำรฯ  
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โครงกำรส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมำ (ตำมข้อเท็จจริง) และสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
แผนแม่บทและยุทธศำสตร์ชำติตำมหลักกำร XYZ 

1 คะแนน โครงกำรสอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบหลักภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมำ 

0 คะแนน โครงกำรไม่สอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบหลักภำยใต้ห่วงโซคุ่ณค่ำของเป้ำหมำย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมำ 

เกณฑ์ที่ 1 
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ส่งผลต่อองค์ประกอบและปจัจัย  
ภำยใต้องค์ประกอบ  

ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผน
แม่บทย่อย (Y1) และยุทธศำสตร์ชำติ

ตำมหลักกำร XYZ 

ส่งผล ไม่ส่งผล ส่งผล ไม่ส่งผล 

1 

0  

โครงกำร 

คะแนน 

โครงกำรส่งผลต่อองค์ประกอบและปัจจัยหลักภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมำ 
(ตำมข้อเท็จจริง) และสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทและยุทธศำสตร์ชำติ ตำมหลักกำร XYZ 

เกณฑ์ที่ 1 

โครงกำรจะต้องส่งผลต่อองค์ประกอบและปัจจัย ภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) จึงจะได้ 1 คะแนน แต่หำกโครงกำรที่ส่งมำ  
ไม่สอดคล้องต่อองค์ประกอบและปัจจัยภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) จะได้ 0 คะแนน ในข้อนี้ และไม่ผ่ำนกำรประเมินตำม
หลักเกณฑ์ในข้ออ่ืน ๆ 

ส่งผลต่อองค์ประกอบและปจัจัย  
ภำยใต้แผนแม่บทย่อยฯ  

ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผน
แม่บทย่อย (Y1) และยุทธศำสตร์ชำติ

ตำมหลักกำร XYZ 

ส่งผล ไม่ส่งผล ส่งผล ไม่ส่งผล 

1 

0 

โครงกำร 

คะแนน 
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ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์กำรให้คะแนนกำรโครงกำรฯ เกณฑ์ที่ 1 (ต่อ)  

เนื้อหำโครงกำร: เป็นกำรน ำเมนูแก้จนของ ศจพ. มำช่วยในกำรออกนโยบำยร่วมกับหน่วยงำน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจนให้เหมำะสมในแต่ละพื้นที่  

ชื่อโครงกำร 

สำระส ำคัญของโครงกำร 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ กิจกรรม 

หำกโครงกำรพัฒนำวัคซีนป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 ส ำหรับพ้ืนที่เขตภูมิอำกำศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร หำกมีกำรเลือกปัจจัย F0103 กำรเข้ำถึงยำและ

เวชภัณฑ์ที่จ ำเป็น โครงกำรฯ นี้ จะได้ 1 คะแนนเนื่องจำกรำยละเอียดโครงกำรทั้งหมดสอดคล้องกับปัจจัยที่เลือกมำ แต่ หำกเลือก F0203 กำรพัฒนำ

บุคลำกรเพ่ือกำรให้บริกำรในพื้นที่ชนบท จะได้ 0 คะแนน เนื่องจำกรำยละเอียดโครงกำรทั้งหมดไม่สอดคล้องกับปัจจัยที่เลือกมำ 

V03 กำรส่งเสริมกำรมีกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

F0103 กำรเข้ำถึงยำและเวชภัณฑ์ท่ี
จ ำเป็น 

 

V01 สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเป็นดิจิทัล (Digital 
Ecosystem) 

ปัจจัยที่เลือกหลักเกี่ยวข้องกับ
รำยละเอียดโครงกำรที่ด ำเนินกำร 

คะแนน 1 

คะแนน 0 
V03 กำรพัฒนำบุคลำกร 

F0302 กำรสร้ำงกำรรับรู/้เข้ำใจกำรรับบริกำร
จำกระบบดิจิทัลของประชำชน 

ปัจจัยที่เลือกหลักไม่เกี่ยวข้อง
กับรำยละเอียดโครงกำรที่ด ำเนินกำร 

คะแนน 0 

F0203 กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำร
ให้บริกำรในพ้ืนที่ชนบท 

ปัจจัยที่เลือกหลักไม่เกี่ยวข้อง
กับรำยละเอียดโครงกำรที่ด ำเนินกำร 

V02 ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 

 หลักกำรและเหตุผล 

โครงกำรส่งผลต่อปัจจัยหลักภำยใต้ห่วงโซ่คุณค่ำของเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมำ (ตำมข้อเท็จจริง) 
และสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยแผนแม่บทและยุทธศำสตร์ชำติ ตำมหลักกำร XYZ 
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2 ควำมจ ำเป็นต้องมหีรือไม่มีโครงกำรนี้ 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
โครงกำรฯ  
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ควำมจ ำเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงกำรนี้ เกณฑ์ที่ 2 

con 

คะแนน 

คะแนน 0 

สำมำรถต่อยอด 
สู่กำรพัฒนำอื่น ๆ 

สอดคล้องกับปัจจัย และ
ประเด็นที่จ ำเป็นต้องมี
โ ค ร ง ก ำ ร ร อ ง รั บ ใ น
ปีงบประมำณนั้นๆ 

ปิดช่องว่ำง
กำรพัฒนำ 

(GAP) 

ไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรภำยใต้
ปัจจัยเดียวกันในปีงบประมำณที่
ผ่ำนมำ รวมถึง (ร่ำง) ข้อเสนอ
โครงกำรฯ ในปีปัจจุบัน 

เป็นภำรกิจ
โดยตรงของ
หน่วยงำน 

โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน เงื่อนไข 4 
โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน เงื่อนไข 3 

โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน เงื่อนไข 1 
โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน เงื่อนไข 2 

โครงกำรฯ ไม่มีควำมสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข 

โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข 

เงื่อนไขใน
กำรประเมิน 

รายละเอียดการปรบั 
เกณฑ 2 ความจ าเป็น ปรบัค าเง่ือนไขการประเมิน ดงันี ้
- สอดคลอ้งกบัประเดน็และปัจจยัท่ีจ  าเป็นตอ้งมีโครงการรองรบัในปีงบประมาณนัน้ ๆ 
- ไม่ซ ้ำซ้อนกับโครงกำรภำยใต้ปัจจัยเดียวกันในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ รวมถึงข้อเสนอโครงกำรฯ ในปีปัจจุบัน 
 
 
 

คะแนน 1 

คะแนน 5 

คะแนน 2 
คะแนน 3 

คะแนน 1 

คะแนน 4 

ช่องว่ำงกำรพัฒนำ(GAP) คือ สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ยังไม่บรรลุ และช่องว่ำงของปัจจัยที่ไม่มีโครงกำรรองรับ 

กำรปิดช่องว่ำงกำรพัฒนำ (GAP) คือ โครงกำร/กำรด ำเนินงำนที่สำมำรถส่งผลให้สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ดีขึ้น น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย
ตำมยุทธศำสตร์ชำติได้ 
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ปิดช่องว่ำง
กำรพัฒนำ 

(GAP) 

ไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรภำยใต้ปัจจัย
เดียวกันในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ รวมถึง 
(ร่ำง) ข้อเสนอโครงกำรฯ ในปีปัจจุบัน 

เป็นภำรกิจ
โดยตรงของ
หน่วยงำน 

สำมำรถต่อยอดสู่
กำรพัฒนำอื่น ๆ 

5 

4 

3 

2  

1 

0  

เงื่อนไข 

คะแนน 

ควำมจ ำเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงกำรนี้ เกณฑ์ที่ 2 

โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน 3 เงื่อนไข 

โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน 2 เงื่อนไข 

โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน      เงื่อนไข 4 
โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน      เงื่อนไข 3 

3 

โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน   2  เงื่อนไข 

โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน      เงื่อนไข 1 
โครงกำรฯ มีควำมสอดคล้องจ ำนวน      เงื่อนไข 2 

สอดคล้องกับปัจจัย และ
ประเด็นที่จ ำเป็นต้องมี
โ ค ร ง ก ำ ร ร อ ง รั บ ใ น
ปีงบประมำณนั้นๆ 
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ค ำอธิบำยเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 2 :  ควำมจ ำเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงกำรนี้ 

ตัวอย่ำง 

ตัวอย่ำง  

V01 ระบบสุขภำพ 

กรมควบคุมโรค/มช. 

F0103 กำรเข้ำถึงยำและเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็น 
0 

. . . 

สอดคล้องกับ
ปัจจัยท่ีไม่มี

โครงกำรรองรับ  

โครงกำรฯ ปิดช่องว่ำงกำรพัฒนำ (GAP) 

โครงกำรฯ มีควำม
สอดคล้องกับปัจจัย 

F0103 กำรเข้ำถึงยำและ
เวชภัณฑ์ที่จ ำเป็น 

โครงกำรเป็นกำรด ำเนินกำรผลิตวัคซีนชนิด mRNA ในประเทศทุกขั้นตอน  
ช่วยลดกำรพ่ึงพำกำรน ำเข้ำวัคซีน เพ่ิมควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพ 
ช่วยเพ่ิมโอกำสให้คนไทยเข้ำถึงวัคซีนที่ได้มำตรฐำน  
ช่วยลดกำรป่วยหนักและกำรเสียชวีิตจำกโรคโควิด-19 ท ำใหล้ดภำระ
ในระบบสำธำรณสุขได้อย่ำงมำก  
เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับโรคระบำดอื่นๆ ในอนำคต  

กำรผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เองในประเทศ 

(ตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง) 

หน่วยงำน A มีภำรกิจสนับสนุน/ด ำเนินกำรวิจัย 
กำรพัฒนำ กำรผลิต และกำรกระจำยวัคซีน 
ให้ มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอ ทั้ ง ใน
สถำนกำรณ์ปกติและสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  

ภำรกิจโดยตรง
ของหน่วยงำน 

สำมำรถต่อยอดสู่กำรพัฒนำอ่ืน ๆ 

สอดคล้องกับปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรในปี 2567 

จำกกำรหำ WHAT ปัจจัย และ WHAT ประเด็น  
ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนประจ ำปี 2564 ข้อมูลสถิติ งำนวิจัย สถำนกำรณ์ต่ำงๆ  

ต้องมีกำรจัดกำรก ำลังคนด้ำน
สุขภำพ ยำและเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็น
ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร  

ปิดช่องว่ำงกำรพัฒนำ (GAP) ชี้ว่ำ F0103 เป็นปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรในปี 2567 และเป็นปัจจัยที่ไม่มีโครงกำรรองรับ  
มปีระเด็นที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปี 2567 คือ กำรเพิ่มโอกำสให้คนไทยเข้ำถึงยำและเวชภัณฑ์ในกำรป้องกันโรคระบำด  

ภำรกิจโดยตรงของหน่วยงำน 

มีระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนที่
ประชำกรทุกระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น 

130301  เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

• พัฒนำไปสู่กำรผลิตวัคซีนรับมือโรคระบำดอ่ืนๆ 
• พัฒนำไปสู่กำรผลิตวัคซีนในภำคอุตสำหกรรม 

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนสุขภำพ
นำนำชำติ (Medical Hub) 

FVCT 
F0103 กำรเข้ำถึงยำและเวชภัณฑ์ที่จ ำเป็น  

ข้อเสนอโครงกำรฯ อ่ืนๆ 
ภำยใต้เป้ำหมำย 130301 

ไม่มีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19  

ไม่ซ้ ำซ้อนกับข้อเสนอโครงกำรฯ ในปี 2567 

 130301  

โครงกำรพัฒนำวัคซีนป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19  
ส ำหรับพื้นที่เขตภูมิอำกำศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  
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3 
โครงกำรเป็นกำรจัดท ำจำกข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งำนวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่กำรกล่ำวอ้ำง) 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
โครงกำรฯ  
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0 คะแนน 
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โครงกำรเป็นกำรจัดท ำจำกข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งำนวิจัยรองรับ (ไม่ใช่กำรกล่ำวอ้ำง) 

เกณฑ์ที่ 3 

ไม่มีกำรอ้ำงอิงหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ/งำนวิจัยรองรับ  

มีกำรอ้ำงอิงหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิต/ิงำนวิจัยรองรับ แต่เป็นเพียงน ำข้อมูลมำประกอบกันเท่ำนั้น 
ไม่ได้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักกำรเหตุและผล และเป้ำหมำยกำรจัดท ำโครงกำร  

มีกำรอ้ำงอิงหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ มีควำมเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักกำรเหตุและผล และเป้ำหมำยกำรจัดท ำ
โครงกำร แต่ยังไม่มีกำรวิเครำะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร 

มีกำรอ้ำงอิงหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ มีกำรวิเครำะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร  
แต่ยังไม่เห็นควำมเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักกำรเหตุและผล และเป้ำหมำยกำรจัดท ำโครงกำร  

มีกำรอ้ำงอิงหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ มีกำรวิเครำะห์ประมวลผลข้อมูล มีควำมเชื่อมโยงกับหลักกำรเหตุและผล 
และเป้ำหมำยกำรจัดท ำโครงกำร แต่ยังไม่เห็นควำมชัดเจนกำรจัดท ำโครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำย 

มีกำรอ้ำงอิงหลักฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์ครบถ้วน โครงกำรจัดท ำขึ้นจำกหลักกำรและเหตุผล มีกำรวิเครำะห์
ประมวลผลข้อมูล และมีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรจัดท ำโครงกำรที่มีควำมชัดเจนกำรจัดท ำโครงกำร 
ให้บรรลุเป้ำหมำย 
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กำรอ้ำงอิงหลักฐำน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

กำรวิเครำะห์ประมวลผลข้อมูล 
เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร 

กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หลักกำรเหตุและผลของ

กำรจัดท ำโครงกำร 

ควำมชัดเจนกำรจัดท ำ
โครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำย คะแนน 

องค์ประกอบ 

เกณฑ์ที่ 3 โครงกำรเป็นกำรจัดท ำจำกข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิต/ิงำนวิจัยรองรับ (ไม่ใช่กำรกล่ำวอ้ำง) 
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4 

3 

2 

1 

0 
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โครงกำรเป็นกำรจัดท ำจำกข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิต/ิงำนวิจัยรองรับ (ไม่ใช่กำรกล่ำวอ้ำง) 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 3 

กำรอ้ำงอิงหลักฐำน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

กำรวิเครำะห์ประมวลผล
ข้อมูล 

เพื่อประกอบกำรจัดท ำ
โครงกำร 

กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หลักกำรเหตุและผลของ

กำรจัดท ำโครงกำร 

ควำมชัดเจนของควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำโครงกำร 

กำรอ้ำงอิงหลักฐำน 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักกำร 
เหตุและผลของกำรจัดท ำโครงกำร 

กำรวิเครำะห์ประมวลผลข้อมูล 
เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร 

ประเทศไทยได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันโรคหลำยประกำร หนึ่งในมำตรกำรหลักที่ส ำ คัญ คือ กำรให้ วัคซีนโควิด 19 ในประชำชน  
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำวัคซีนให้เพียงพอแก่ประชำชน กระบวนกำรน ำวัคซีนโควิด 19 มำใช้ในประเทศไทย ประกอบด้วย กระบวนกำรคัดเลือก  
จัดซื้อจัดหำวัคซีน กำรพิจำรณำข้อมูลเชิงวิชำกำร กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย กระบวนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีนและกำรให้บริกำร ที่มำ (กรมควบคุมโรค
,2564) 

จำกข้อมูลสถิติที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมและผู้เสียชีวิตเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นเพ่ือลดอัตรำกำรติดเชื้อและยับยั้งกำร 
แพร่ระบำดของโรคจึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรป้องกันที่มีประสิทธิภำพ ซ่ึงมำตรกำรป้องกันหลักที่ส ำคัญ คือ  
กำรมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  

โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจำก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทำงเดินหำยใจที่เกิดจำกไวรัสโคโรนำ ซึ่งกองระบำดวิทยำ  
กรมควบคุมโรคได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี 2563 ถึง 9 พฤษภำคม 2565 ของผู้ป่วยในประเทศไทย พบว่ำ มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 2,107,903 คน 
และผู้เสียชีวิตจ ำนวน 7,445 คน ในขณะที่มีป่วยที่รักษำหำยแล้วสะสม 2,048,744 คน 

งำนวิจัยของ (สภำกำชำดไทย,มีนำคม 2564) ได้กล่ำวว่ำกำรฉีดวัคชีนเปน็วิธีที่สำมำรถลดอัตรำกำรติดเชื้อและกำรเสียชีวิตของโรคโควิด-19 ได้ 
ยิ่งกว่ำนั้นกำรฉีดวัคซีนในคนจ ำนวนมำกจะสำมำรถยับยั้งกำรระบำดของโรคในชุมชนไดด้ว้ย  

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นทำงออกและวิธีแก้ปัญหำที่ดีที่สุด ที่สำมำรถช่วยลดควำมรุนแรงจำกกำรติดเชื้อและกำรเสียชีวิต  ซึ่งหำกประเทศ
ไทยมีกำรผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภำพ และมีจ ำนวนเพียงพอเพื่อให้ประชำชนได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่ำงทั่วถึง จะส่งผลให้
ประชำชนมีภูมิต้ำนทำนแก่ร่ำงกำย สร้ำงภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดในวงกว้ำงได้ รวมถึงกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนกลับเข้ำสู่
ภำวะปกติ เศรษฐกิจไทยสำมำรถขับเคลื่อนให้รอดพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 

ควำมชัดเจนกำรจัดท ำโครงกำร
ให้บรรลุเป้ำหมำย 

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นทำงออกและวิธีแก้ปัญหำที่ดีที่สุด ที่จะสำมำรถช่วยลดควำมรุนแรงจำกกำรติดเชื้อและกำรเสียชีวิต ซึ่งหำกประเทศไทยมีกำรผลิต
วัคซีนที่มีประสิทธิภำพ และมีจ ำนวนเพียงพอเพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่ำงทั่วถึง จะส่งผลให้ประชำชนสำมำรถสร้ำงภูมิ
ต้ำนทำนแก่ร่ำงกำย สร้ำงภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดในวงกว้ำงได้ รวมถึงกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนจะกลับเข้ำสู่ภำวะปกติ เศรษฐกิจไทย
สำมำรถขับเคลื่อนให้รอดพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 

ประเทศไทยมีกำรผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เอง จะสำมำรถช่วยลดควำมรุนแรงจำกกำรติดเชื้อและกำรเสียชีวิต 
ให้แก่ประชำชน และยังท ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงวัคซีนได้อย่ำงรวดเร็วและมีจ ำนวนเพียงพอ สอดคล้องตำมนโยบำย 
ของ ศบค. รวมถึงยังช่วยลดงบประมำณของภำครัฐในกำรน ำเข้ำวัคซีนจำกต่ำงประเทศได้   

ข้อมูลงำนวิจัย , ข้อมูลสถิติ , สถำนกำรณ์ , แหล่งข้อมูลอื่น ๆ อำทิ รำยงำน มติคณะรัฐมนตรี ฐำนข้อมูลทำงกฎหมำย  

โครงกำรพัฒนำวัคซีนป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19  
ส ำหรับพื้นที่เขตภูมิอำกำศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

ซึ่งนอกจำกจะสำมำรถช่วยลดควำมรุนแรงจำกกำรติดเชื้อและกำรเสียชีวติให้แก่ประชำชนแล้ว กำรมีวัคซีน
ที่ผลิตเอง ยังช่วยลดงบประมำณของภำครัฐในกำรน ำเข้ำวัคซีนจำกต่ำงประเทศได้  
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4 
โครงกำรมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบ 
ที่ชัดเจน สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
โครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
โครงกำรฯ  
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1 คะแนน 

คะแนน 2 
คะแนน 3 
คะแนน 4 
คะแนน 5 

0 คะแนน 
โครงกำรมีกำรระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน หรือ มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 
องค์ประกอบเท่ำนั้น แต่มีควำมไม่ชัดเจน   

โครงกำรมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบท่ีชัดเจน 
สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

เกณฑ์ที่ 4 

1 คะแนน 

คะแนน 2 
คะแนน 3 
คะแนน 4 
คะแนน 5 

0 คะแนน โครงกำรไม่มกีำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร 

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรบำงส่วนและไม่ชดัเจน 

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรครบถ้วน และมีควำมชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรครบถ้วน สมบูรณ์ และ

สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) อย่ำงเป็นรูปธรรม 

โครงกำรมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์ 
ที่ชัดเจน สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรม 

หมำยเหตุ : โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร โดยระบุไม่ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ และไม่ชัดเจน 

หมำยเหตุ : โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร โดยระบุไม่ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ และมีควำมชัดเจน 

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรครบถ้วน แต่ไม่ชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรบำงส่วน และมีควำมชัดเจน 

เกณฑ์ที่ 5 

 กรณีโครงกำรมีกำรระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่ำนั้น แต่มีควำมชัดเจน 
หรือ สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีควำมไม่ชัดเจน 

 กรณีโครงกำรมีกำรระบุองค์ประกอบครบถ้วน แต่ไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันและไม่ควำมชัดเจน หรือ สอดคล้องกันเพียง 1 
องค์ประกอบเท่ำนั้น แต่มีควำมไม่ชัดเจน   

โครงกำรมีกำรระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่ำนั้น แต่มีควำมชัดเจน หรือ  
มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีควำมไม่ชัดเจน   

 กรณีโครงกำรมีกำรระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีควำมชัดเจน 
 กรณีโครงกำรมีกำรระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 3 องค์ประกอบ แต่มีควำมไม่ชัดเจน 

โครงกำรมีกำรระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีควำมชัดเจน 

โครงกำรมีกำรระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 3 องค์ประกอบอย่ำงชัดเจนสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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ควำมครบถ้วนขององค์ประกอบ ควำมสอดคล้อง 
ขององค์ประกอบ 

(จ ำนวนองค์ประกอบ) 

ควำมชัดเจนขององค์ประกอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับ
ประโยชน์ ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

5 3 

4 2 

3 
3 

2 

2 
2 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

เงื่อนไขกำรพิจำรณำ 

คะแนน 

เกณฑ์ที่ 4 
โครงกำรมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

  

ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ควำมเป็นไปได้

ในกำร
ด ำเนินกำร 

สอดคล้องกับรำยละเอียด
โครงกำร 

(วัตถุประสงค์ 
Output  

Outcome) 
ไม่ระบ ุ

ระบ ุ

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

5 

4             

3             

2             

1             

0             



nscr.nesdc.go.th 17 17 nscr.nesdc.go.th 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 4 โครงกำรมี วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์ 
เป็นองค์ประกอบท่ีชัดเจนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ควำมครบถ้วนขององค์ปรก

อบ 

ไม่ชัดเจน 

เป้ำหมำย 

สะท้อน สะท้อนบำงส่วน 

ไม่สะท้อน 

ค่ำเป้ำหมำย 

ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

ควำมครบถ้วนขององค์ประกอบ วัตถุประสงค ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับประโยชน์ 

ห ำ ก ข ำ ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ ด
องค์ประกอบหนึ่งจะถือว่ำไม่ครบ 

ควำมสอดคล้องขององค์ประกอบ 

ควำมชัดเจนขององค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบต้องมีควำมชัดเจน 

1 องค์ประกอบ 

2 องค์ประกอบ 

3 องค์ประกอบ 

สำมำรถสลับต ำแหน่งองค์ประกอบเพื่อดูควำมสอดคล้องได้ 
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5 
โครงกำรมีแผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรม 
ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อกำร
บรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของโครงกำร
อย่ำงแท้จริง 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
โครงกำรฯ  
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1 คะแนน 

คะแนน 2 
คะแนน 3 
คะแนน 4 
คะแนน 5 

0 คะแนน 

โครงกำรมีแผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงแท้จริง 

แผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมไม่ระบุขั้นตอน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินงำน 

แผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมมีกำรระบุไว้อย่ำงเปน็ล ำดับขั้นตอน แต่ขำดควำมชัดเจน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นไป
ได้ในกำรด ำเนินงำน 

แผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมมีกำรระบุไว้อย่ำงเปน็ล ำดับขั้นตอน มีควำมชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

แผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมมีกำรระบุไว้อย่ำงเปน็ล ำดับขั้นตอน มีควำมชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

แผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมมีกำรระบุไว้อย่ำงเปน็ล ำดับขั้นตอน มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลำในกำรด ำเนิน
โครงกำร สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินโครงกำร 

แผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมมีกำรระบุไว้อย่ำงเปน็ล ำดับขั้นตอน มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 
สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นไปได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงกำร  

เกณฑ์ที่ 5 
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ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ควำมเป็นไปได้

ในกำร
ด ำเนินกำร 

สอดคล้องกับรำยละเอียด
โครงกำร 

(วัตถุประสงค์ 
Output  

Outcome) 
ไม่ระบ ุ

ระบ ุ

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

5 

4             

3             

2             

1             

0             

โครงกำรมีแผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงแท้จริง 

เกณฑ์ที่ 5 

กิจกรรม 

คะแนน 

  

ขั้นตอน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
ควำมเป็นไปได้

ในกำร
ด ำเนินกำร 

สอดคล้องกับรำยละเอียด
โครงกำร 

(วัตถุประสงค์ 
Output  

Outcome) 
ไม่ระบ ุ

ระบ ุ

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 
ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

5 

4             

3             

2             

1             

0             

กิจกรรม 

คะแนน 
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ค ำอธิบำยเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 5 
โครงกำรมีแผนกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของโครงกำรอย่ำงแท้จริง 

กิจกรรมเป็นขั้นตอน 

4 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ควำมเป็นไปได้ 
ในกำรด ำเนินกำร 

สอดคล้องกับรำยละเอียดโครงกำร 
(วัตถุประสงค์ Output Outcome) 

ระบุกิจกรรมอย่ำงเป็น
ล ำดับข้ันตอนที่ชัดเจน 

กิจกรรมและระยะเวลำ 
ต้องสอดคล้อง 
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 

ทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
ต้องเป็นผลที่ให้เกิดตำม 
วัตถุประสงค์ Output Outcome 

ศึกษำและวิจัยวัคซีนป้องกนัโรค 

ผลิตวัคซีนระดบั Lab Scale 

พัฒนำวัคซีน 

ผลิตวัคซีนระดบั Pilot  Scale 

ทดสอบวัคซีน 

กำรขึ้นทะเบียน 
เป็นผลิตภัณฑวั์คซีนยำ 

ผลิต 

ทดสอบ 

พัฒนำ 

ศึกษำ 

ขึ้นทะเบียน 

ฉีดวัคซีน 

ด ำเนินกำรกิจกรรมให้แล้วเสร็จ 
ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

จัดจัดที่ปรึกษำ 

ด ำเนินกำรศกึษำฯ 

จัดท ำรำยงำนศึกษำฯ 

โครงกำรพัฒนำวัคซีนป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19  
ส ำหรับพื้นที่เขตภูมิอำกำศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร  

ผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในประเทศ 

เพ่ือผลิตวัคซีนป้องกันกำร
แ พ ร่ ร ะ บ ำ ด ข อ ง เ ชื้ อ 
โควิด -19 ให้ประชำชน
ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ถึ ง ไ ด้ 
อย่ำงท่ัวถึง 

เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของเชื้อโควิด-19 ให้ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง 

วัตถุประสงค ์
ลดควำมรุนแรงของอำกำรและ 
ลดอัตรำกำรเสียชีวิตของประชำชน
จำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 

ผลลัพธ ์
วัคซีนที่ได้มำตรฐำนผ่ำนกำร
รับรองโดยองค์กำรอนำมัยโลก 

ผลผลิต 

กิจ
กร

รม
เป

็นข
ั้นต

อน
แล

ะช
ัดเ

จน
 

กิจกรรม + ระยะเวลำ  
•

สอดคล้องกัน  
•

มีควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำร 
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6 
โครงกำรมีตัวชี้วัดทีส่ำมำรถสะท้อนกำรบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำม เป้ำหมำยของโครงกำร 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
โครงกำรฯ  



nscr.nesdc.go.th 23 23 nscr.nesdc.go.th 

1 คะแนน 

คะแนน 2 
คะแนน 3 
คะแนน 4 
คะแนน 5 

0 คะแนน 

เกณฑ์ที่ 6 

1 คะแนน 

คะแนน 2 
คะแนน 3 
คะแนน 4 
คะแนน 5 

0 คะแนน 
โครงกำรไม่มกีำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร หรือ มีกำรระบุแต่ไม่ครบทั้ง  
4 ข้อ  

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรบำงส่วนและไม่ชดัเจน 

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรครบถ้วน และมีควำมชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรครบถ้วน สมบูรณ์ และ

สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) อย่ำงเป็นรูปธรรม 

หมำยเหตุ : โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร โดยระบุไม่ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ และไม่ชัดเจน 

หมำยเหตุ : โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำร โดยระบุไม่ครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ และมีควำมชัดเจน 

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรครบถ้วน แต่ไม่ชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จำกกำรด ำเนินโครงกำรบำงส่วน และมีควำมชัดเจน 

หมำยเหตุ : กำรสะท้อนเป้ำหมำยได้เพียงบำงส่วน ซ่ึงเป็นกำรสะท้อนกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำรที่ยังไม่ครอบคลุม ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ 
  

โครงกำรมีตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนกำรบรรลผุลสมัฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

โครงกำรไม่มีกำรระบุตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หรือ มีกำรระบุตัวชี้วัดแต่ไม่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม และไม่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำย 

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยท่ีชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยไม่ชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้เพียงบำงส่วน และมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยที่ชดัเจน 

โครงกำรไม่มีกำรระบุตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หรือ มีกำรระบุตัวชี้วัดแต่ไม่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม และไม่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำย 

• กรณีที่โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดไม่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรและมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยแต่ไม่ชดัเจน  
• กรณีที่โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดแต่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จตอ่เป้ำหมำยของโครงกำรได้เพียงบำงส่วน และไม่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำย หรือมีกำรระบุค่ำ

เป้ำหมำยไม่ชัดเจน 

• กรณีที่โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่ไม่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำย 

• กรณีที่โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้เพียงบำงส่วน และมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยไม่ชดัเจน 

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยที่ชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดทีส่ำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยไม่ชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้เพียงบำงส่วน และมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยที่ชดัเจน 
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โครงกำรมีตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เกณฑ์ที่ 6 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย (ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย Y1) 

ไม่มี มี ไม่มี มี 

สะท้อนควำมส ำเร็จ
ต่อเป้ำหมำย 

สะท้อนควำมส ำเร็จต่อ
เป้ำหมำยเพียงบำงส่วน 

ไม่สำมำรถสะท้อน
ควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำย ชัดเจน ไม่ชัดเจน คะแนน 

เงื่อนไข 

โครงกำรไม่มีกำรระบุตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย หรือ มีกำรระบุตัวชี้วัดแต่ไม่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม และไม่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำย 

• กรณีที่โครงกำรมกีำรระบุตัวชี้วัดไม่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรและมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยแต่ไม่ชดัเจน  
• กรณีที่โครงกำรมกีำรระบุตัวชี้วัดแต่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จตอ่เป้ำหมำยของโครงกำรได้เพียงบำงส่วน และไม่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำย หรือมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยไม่ชัดเจน 

• กรณีท่ีโครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดท่ีสำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่ไม่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำย 
• กรณีท่ีโครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดท่ีสำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้เพียงบำงส่วน และมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยไม่ชัดเจน 

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยท่ีชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดทีส่ำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม แต่มีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยไม่ชัดเจน  

โครงกำรมีกำรระบุตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำยของโครงกำรได้เพียงบำงส่วน และมีกำรระบุค่ำเป้ำหมำยที่ชดัเจน 

1 

0 

2 

3 
4 
5 
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ค ำอธิบำยเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 6 
โครงกำรมีตัวชี้วัดที่สำมำรถสะท้อนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

เงื่อนไข 
ควำมครบถ้วน 
กำรส่งผลต่อเป้ำหมำย 
ควำมชัดเจน 

3 

ข้อมูล ตัวอย่ำง 

ตัวชี้วัด 
หน่วยงำนจ ำเป็นต้องมีรำยละเอียดตัวชี้วัด 

สะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำย (ผลผลิต ผลลัพธ์) 

สะท้อน สะท้อนบำงส่วน ไม่สะท้อน 

1.2 

ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
อัตรำกำรได้รับวัคซีนของประชำกรตำม
นโยบำยของ ศบค. (เฉลี่ยร้อยละ)  ผลผลิต: วัคซีนท่ีได้มำตรฐำนผ่ำนกำรรับรองโดย องค์กำรอนำมัยโลก 

ผลลัพธ์: ลดควำมรุนแรงของอำกำรและอัตรำกำรเสียชีวิตของประชำชนจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือโควิด-19 

กรณีตัวชี้วัดสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำย 

กรณีตัวชี้วัดสะท้อนเป้ำหมำยควำมส ำเร็จได้เพียงบำงสว่น 

กรณีตัวชี้วัดไม่สะท้อน 

ผลผลิต: วัคซีนท่ีได้มำตรฐำนผ่ำนกำรรับรองโดย องค์กำรอนำมัยโลก 
ผลลัพธ์: ประชำชนเข้ำใจในกำรดูแลตัวเองจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 

ตัวช้ีวัดไม่สะท้อนผลลัพธ์ของเป้ำหมำย 

ผลผลิต: รำยงำนกำรศึกษำเรื่องกำรผลิต
วัคซีน 

ผลลัพธ์: ประชำชนเข้ำใจในกำรดูแลตัวเอง
จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 

ตัวชี้วัดไม่สะท้อนทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ของเป้ำหมำย 

กรณีตัวชี้วัดไม่สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จต่อเป้ำหมำย 
ผลผลิต: รำยงำนกำรผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 
ผลลัพธ์: ประชำชนเข้ำใจในกำรดูแลตัวเองจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 

ตัวช้ีวัดไม่สะท้อนควำมส ำเร็จของเป้ำหมำย 

ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

ค่ำเป้ำหมำยชดัเจน 

ค่ำเป้ำหมำยไม่ชดัเจน 

ประชำชนได้รับวัคซีนจ ำนวนมำก 

ประชำกรได้รับวัคซีนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
70% ตำมนโยบำยของ ศบค. 
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7 
โครงกำรเป็นกำรจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมกำร/กำรจัดตั้ง
หน่วยงำน/กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน/
กำรจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หำกเป็นต้องส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
โครงกำรฯ  
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โครงกำรเป็นกำรจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมกำร/กำรจัดตั้งหน่วยงำน/กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน/
กำรจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หำกเป็นต้องส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน เกณฑ์ที่ 7 

คะแนน 

เงื่อนไข 

เป็นทั้งหมด และไม่ส่งผล ต่อเป้ำหมำย 

เป็นทั้งหมด แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็นบำงส่วน แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 61 – 100 ของงบประมำณทั้งหมด แตส่่งผลต่อเป้ำหมำย 

กำรจัดตั้งกองทุน 
และคณะกรรมกำร* กำรจัดตั้งหน่วยงำน* กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน 

1.25 

1 

0.75 

0.5 

0.25 

0 

คะแนนที่ได ้

รวม 

คะแนนที่ได้ 

เป็น และไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น โดยมีควำมซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนอื่น ๆ / 
ไม่มีกำรยุบหน่วยงำนเดิม แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น โดยไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนอื่น ๆ/  
มีกำรยุบหน่วยงำนเดิม แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

 

กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ตำรำงอยู่ระหว่ำงกำรปรับแก้ แยกครุภัณฑ์ออกจำกก่อสร้ำงอำคำร 

กำรจัดซื้อครุภัณฑ ์

0 เป็น ไม่สง่ผล 
1 เป็นทัง้หมด ส่งผล 
3 เป็นบางสว่น สง่ผล 

5 

เป็น และไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 31 - 60 ของงบประมำณทั้งหมด แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 11 - 30 ของงบประมำณทั้งหมด แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 1 - 10 ของงบประมำณทั้งหมด แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 61 - 100 ของงบประมำณทั้งหมด แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น และไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 31 - 60 ของงบประมำณทั้งหมด แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 11 - 30 ของงบประมำณทั้งหมด แตส่่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 1 - 10 ของงบประมำณทั้งหมด แต่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

หน่วยงำนจะต้องให้คะแนนทั้ง 4 เงื่อนไข 

ไม่เป็นกำรจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมกำร  ไม่เป็นกำรจัดตั้งหน่วยงำน  ไม่เป็นกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน  ไม่เป็นกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ 

น ำคะแนนของทั้ง 4 เงื่อนไขมำบวกกัน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

*หมำยเหตุ : พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม 

คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ 5 คะแนน โดยคิดจำกคะแนนรวมของท้ัง 4 เง่ือนไข ซ่ึงมีคะแนนเต็มเงื่อนไขละ 1.25 คะแนน 
ทั้งนี้ ระดับคะแนนของแต่ละเง่ือนไข จะมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยมีระยะห่ำงกันระดับละ 0.25 คะแนน 
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คะแนน 

เงื่อนไข 

เป็น แต่ไม่ส่งผล ต่อเป้ำหมำย 

เป็นทั้งหมด และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็นบำงส่วน และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 61 - 100 และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

กำรจัดตั้งกองทุน 
และคณะกรรมกำร กำรจัดตั้งหน่วยงำน กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

คะแนนที่ได้ 

ค ำนวณ 

รวมคะแนน 

เป็น แต่ไมส่่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น โดยซ้ ำซ้อน/ไม่ยุบหน่วยงำนเดิม 
และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น โดยไม่ซ้ ำซ้อน/ยุบหน่วยงำนเดิม  
และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

 

กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ 

ตำรำงอยู่ระหว่ำงกำรปรับแก้ แยกครุภัณฑ์ออกจำกก่อสร้ำงอำคำร 

กำรจัดซื้อครุภัณฑ ์

0 เป็น ไม่สง่ผล 
1 เป็นทัง้หมด ส่งผล 
3 เป็นบางสว่น สง่ผล 

5 

โครงกำรไม่เป็นกำรจัดตัง้กองทุนและคณะกรรมกำร/กำรจัดตั้งหน่วยงำน/กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน/กำรจัดซือ้ครุภัณฑ์ 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
งบประมำณ วัตถุประสงค์         ผลผลิต         ผลลัพธ์        กิจกรรม         งบประมำณ 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

เป็น แต่ไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 31 - 60 และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 11 - 30 และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 1 - 10 และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 61 - 100 และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น แต่ไม่ส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 31 - 60 และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 11 - 30 และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

เป็น ร้อยละ 1 - 10 และส่งผลต่อเป้ำหมำย 

โครงกำรเป็นกำรจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมกำร/กำรจัดตั้งหน่วยงำน/กำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน/กำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หรือไม่ หำกเป็นต้องส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน 

ตัวอย่ำงกำรคิดคะแนนของเกณฑข์้อ 7  
3 

น ำคะแนนทั้งหมดมำบวกกัน (3+2 = 5) แล้วหำรด้วยจ ำนวนเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมี 2 เงื่อนไข (5/2 = 2.5)  
จะได้ 2.5 คะแนน (จำกเต็ม 5 คะแนน) *หำกมีเศษมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ให้ปัดขึ้น แต่หำกเศษน้อยกว่ำ 5 ให้ปัดลง 

น ำคะแนนของทั้ง 4 เงื่อนไขมำบวกกัน จะได้ 0.75 + 1.25 + 0.5 + 1.25 = 3.75 

โครงกำรมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร และกำรซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน โดยไม่มีกำรจัดตัง้หน่วยงำนและกำรจัดซือ้ครุภัณฑ์ 

0.75 1.25 0.5 1.25 

ดังนั้น คะแนนรวมในข้อนี้จะได้ 3.75 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

*หมำยเหตุ : พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม 


