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1
โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลัก
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เลือกมา(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ
ตามหลักการ XYZ

หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ 
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ

1 คะแนน โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา

0 คะแนน โครงการไม่สอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบหลักภายใต้ห่วงโซคุ่ณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา

เกณฑ์ที่ 1
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โครงการส่งผลต่อองค์ประกอบและปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ

เกณฑ์ที่ 1

โครงการจะต้องส่งผลต่อองค์ประกอบและปัจจัย ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จึงจะได้ 1 คะแนน แต่หากโครงการที่ส่งมา
ไม่สอดคล้องต่อองค์ประกอบและปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จะได้ 0 คะแนน ในข้อนี้ และไม่ผ่านการประเมินตาม
หลักเกณฑ์ในข้ออ่ืน ๆ

ส่งผลต่อองค์ประกอบและปจัจัย  
ภายใต้แผนแม่บทย่อยฯ 

ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์ชาติ

ตามหลักการ XYZ

ส่งผล ไม่ส่งผล ส่งผล ไม่ส่งผล

1

0

โครงการ

คะแนน
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หากโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส าหรับพ้ืนที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร หากมีการเลือกปัจจัย F0103 การเข้าถึงยาและ

เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น โครงการฯ นี้ จะได้ 1 คะแนนเนื่องจากรายละเอียดโครงการทั้งหมดสอดคล้องกับปัจจัยที่เลือกมา แต่ หากเลือก F0203 การพัฒนา

บุคลากรเพ่ือการให้บริการในพื้นที่ชนบท จะได้ 0 คะแนน เนื่องจากรายละเอียดโครงการทั้งหมดไม่สอดคล้องกับปัจจัยที่เลือกมา

V03 การส่งเสริมการมีการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ท่ี
จ าเป็น

ปัจจัยที่เลือกหลักเกี่ยวข้องกับ
รายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ

คะแนน1
คะแนน0

F0203 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ให้บริการในพ้ืนที่ชนบท

ปัจจัยที่เลือกหลักไม่เกี่ยวข้อง
กับรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการ

V02 ก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ
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2 ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้

หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ 
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ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้เกณฑ์ที่ 2

คะแนน0

สามารถต่อยอด
สู่การพัฒนาอื่น ๆ

สอดคล้องกับปัจจัย และ
ประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
โ ค ร ง ก า ร ร อ ง รั บ ใ น
ปีงบประมาณนั้นๆ

ปิดช่องว่าง
การพัฒนา 

(GAP)

ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการภายใต้
ปัจจัยเดียวกันในปีงบประมาณที่
ผ่านมา รวมถึง (ร่าง) ข้อเสนอ
โครงการฯ ในปีปัจจุบัน

เป็นภารกิจ
โดยตรงของ
หน่วยงาน

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน เงื่อนไข4
โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน เงื่อนไข3

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน เงื่อนไข1
โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน เงื่อนไข2

โครงการฯ ไม่มีความสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข

โครงการฯ มีความสอดคล้องกับทุกเงื่อนไข

เงื่อนไขใน
การประเมิน

คะแนน1

คะแนน5

คะแนน2
คะแนน3
คะแนน4

การปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP) คือ โครงการ/การด าเนินงานที่สามารถส่งผลให้สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ดีขึ้น น าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติได้
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ปิดช่องว่าง
การพัฒนา 

(GAP)

ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการภายใต้ปัจจัย
เดียวกันในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึง 
(ร่าง) ข้อเสนอโครงการฯ ในปีปัจจุบัน

เป็นภารกิจ
โดยตรงของ
หน่วยงาน

สามารถต่อยอดสู่
การพัฒนาอื่น ๆ

5

4

3

2

1

0 

เงื่อนไข

คะแนน

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้เกณฑ์ที่ 2

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน เงื่อนไข4
โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน เงื่อนไข3

โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน เงื่อนไข1
โครงการฯ มีความสอดคล้องจ านวน เงื่อนไข2

สอดคล้องกับปัจจัย และ
ประเด็นที่จ าเป็นต้องมี
โ ค ร ง ก า ร ร อ ง รั บ ใ น
ปีงบประมาณนั้นๆ
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ค าอธิบายเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 2 : ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้

ตัวอย่าง 

V01 ระบบสุขภาพ

กรมควบคุมโรค/มช.

F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น
0

การผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เองในประเทศ

(ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

หน่วยงาน A มีภารกิจสนับสนุน/ด าเนินการวิจัย 
การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน
ให้ มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ทั้ ง ใน
สถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอ่ืน ๆ

จากการหา WHAT ปัจจัย และ WHAT ประเด็น 
ข้อเสนอแนะจากรายงานประจ าปี 2564 ข้อมูลสถิติ งานวิจัย สถานการณ์ต่างๆ 

ต้องมีการจัดการก าลังคนด้าน
สุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น
ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ปิดช่องว่างการพัฒนา (GAP)ชี้ว่า F0103 เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีโครงการในปี 2567 และเป็นปัจจัยที่ไม่มีโครงการรองรับ 
มปีระเด็นที่ควรขับเคลื่อนการด าเนินการในปี 2567 คือ การเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคระบาด 

ภารกิจโดยตรงของหน่วยงาน

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น

130301 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

• พัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีนรับมือโรคระบาดอื่นๆ
• พัฒนาไปสู่การผลิตวัคซีนในภาคอุตสาหกรรม

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub)

FVCT
F0103 การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น 

ข้อเสนอโครงการฯ อ่ืนๆ 
ภายใต้เป้าหมาย 130301

ไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 

ไม่ซ้ าซ้อนกับข้อเสนอโครงการฯ ในปี 2567

130301 

โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร 
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3
โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ 
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1 คะแนน

คะแนน2
คะแนน3
คะแนน4
คะแนน

0 คะแนน

5

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

เกณฑ์ที่ 3

ไม่มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ แต่เป็นเพียงน าข้อมูลมาประกอบกันเท่านั้น 
ไม่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท า
โครงการ แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ
แต่ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และเป้าหมายการจัดท าโครงการ 

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล มีความเชื่อมโยงกับหลักการเหตุและผล 
และเป้าหมายการจัดท าโครงการ แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนการจัดท าโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ครบถ้วน โครงการจัดท าขึ้นจากหลักการและเหตุผล มีการวิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการจัดท าโครงการที่มีความชัดเจนการจัดท าโครงการ
ให้บรรลุเป้าหมาย
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การอ้างอิงหลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์

การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ

การเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หลักการเหตุและผลของ

การจัดท าโครงการ

ความชัดเจนการจัดท า
โครงการให้บรรลุเป้าหมายคะแนน

องค์ประกอบ

เกณฑ์ที่ 3 โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิต/ิงานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)

5

4

3

2

1

0
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โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง)
ค าอธิบายเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 3

การจัดท าโครงการ

การอ้างอิงหลักฐาน
ข้อมูลเชิงประจักษ์

การเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการ
เหตุและผลของการจัดท าโครงการ

การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการ

จากข้อมูลสถิติที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพ่ือลดอัตราการติดเชื้อและยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโรคจึงมีความจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการป้องกันหลักที่ส าคัญ คือ 
การมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนา ซึ่งกองระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรคได้มีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี 2563 ถึง 9 พฤษภาคม 2565 ของผู้ป่วยในประเทศไทย พบว่า มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 2,107,903 คน 
และผู้เสียชีวิตจ านวน 7,445 คน ในขณะที่มีป่วยที่รักษาหายแล้วสะสม 2,048,744 คน

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นทางออกและวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ที่สามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อและการเสียชีวิต ซึ่งหากประเทศ
ไทยมีการผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และมีจ านวนเพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้อย่างทั่วถึง จะส่งผลให้
ประชาชนมีภูมิต้านทานแก่ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดการควบคุมการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ รวมถึงการด าเนินชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่
ภาวะปกติ เศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนให้รอดพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ความชัดเจนการจัดท าโครงการ
ให้บรรลุเป้าหมาย

ประเทศไทยมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้เอง จะสามารถช่วยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อและการเสียชีวิต
ให้แก่ประชาชน และยังท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและมีจ านวนเพียงพอ สอดคล้องตามนโยบาย
ของ ศบค. รวมถึงยังช่วยลดงบประมาณของภาครัฐในการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศได้  

ข้อมูลงานวิจัย , ข้อมูลสถิติ , สถานการณ์ , แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ อาทิ รายงาน มติคณะรัฐมนตรี ฐานข้อมูลทางกฎหมาย 

โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
ส าหรับพื้นที่เขตภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร 
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4
โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการอย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ 
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1 คะแนน

คะแนน2
คะแนน3
คะแนน4
คะแนน5

0 คะแนน
โครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน หรือ มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 
องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความไม่ชัดเจน  

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบท่ีชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์ที่ 4

▪ กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความชัดเจน 
หรือ สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน

▪ กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วน แต่ไม่มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันและไม่ความชัดเจน หรือ สอดคล้องกันเพียง 1 
องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความไม่ชัดเจน  

โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกันเพียง 1 องค์ประกอบเท่านั้น แต่มีความชัดเจน หรือ 
มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน  

▪ กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบไม่ครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความชัดเจน
▪ กรณีโครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 3 องค์ประกอบ แต่มีความไม่ชัดเจน

โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 2 องค์ประกอบ แต่มีความชัดเจน

โครงการมีการระบุองค์ประกอบครบถ้วนและมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน 3 องค์ประกอบอย่างชัดเจนสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์ที่ 4
โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม
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ค าอธิบายเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 4 โครงการมี วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์
เป็นองค์ประกอบท่ีชัดเจนสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

ความครบถ้วนขององค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์

ห า ก ข า ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ใ ด
องค์ประกอบหนึ่งจะถือว่าไม่ครบ

ความสอดคล้องขององค์ประกอบ

ความชัดเจนขององค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบต้องมีความชัดเจน

1 องค์ประกอบ

2 องค์ประกอบ

3 องค์ประกอบ

สามารถสลับต าแหน่งองค์ประกอบเพื่อดูความสอดคล้องได้
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5
โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม
ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการ
บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างแท้จริง

หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ 
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1 คะแนน

คะแนน2
คะแนน3
คะแนน4
คะแนน5

0 คะแนน

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมไม่ระบุขั้นตอน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเปน็ล าดับขั้นตอน แต่ขาดความชัดเจน ไม่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไป
ได้ในการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเปน็ล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเปน็ล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเปน็ล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ

แผนการด าเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเปน็ล าดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ 

เกณฑ์ที่ 5
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ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ
ความเป็นไปได้

ในการ
ด าเนินการ

สอดคล้องกับรายละเอียด
โครงการ

(วัตถุประสงค์
Output 

Outcome)
ไม่ระบุ

ระบุ

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง
ชัดเจน ไม่ชัดเจน

5

4

3

2

1

0

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง

เกณฑ์ที่ 5

กิจกรรม

คะแนน
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ค าอธิบายเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 5
โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง

กิจกรรมเป็นขั้นตอน

4

ระยะเวลาด าเนินการ

ความเป็นไปได้
ในการด าเนินการ

สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการ
(วัตถุประสงค์ Output Outcome)

ระบุกิจกรรมอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน

กิจกรรมและระยะเวลา
ต้องสอดคล้อง
เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน

ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ
ต้องเป็นผลที่ให้เกิดตาม
วัตถุประสงค์ Output Outcome

ด าเนินการกิจกรรมให้แล้วเสร็จ
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด กิจ

กร
รม

เป
็นข

ั้นต
อน

แล
ะช

ัดเ
จน

กิจกรรม + ระยะเวลา 
•

สอดคล้องกัน 
•

มีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ
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6
โครงการมตีัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายของโครงการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ 
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1 คะแนน

คะแนน2
คะแนน3
คะแนน4
คะแนน5

0 คะแนน

เกณฑ์ที่ 6

หมายเหตุ : การสะท้อนเป้าหมายได้เพียงบางส่วน ซ่ึงเป็นการสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของโครงการที่ยังไม่ครอบคลุม ผลผลิต หรือ ผลลัพธ์

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลผุลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

โครงการไม่มีการระบุตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือ มีการระบุตัวชี้วัดแต่ไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีการระบุค่าเป้าหมายท่ีชัดเจน

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่มีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน 

โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเป้าหมายที่ชดัเจน

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการและมีการระบุค่าเป้าหมายแต่ไม่ชดัเจน 
• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดแต่สามารถสะท้อนความส าเร็จตอ่เป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย หรือมีการระบุค่า

เป้าหมายไม่ชัดเจน

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย

• กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และมีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชดัเจน
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โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมเกณฑ์ที่ 6

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย Y1)

ไม่มี มี ไม่มี มี

สะท้อนความส าเร็จ
ต่อเป้าหมาย

สะท้อนความส าเร็จต่อ
เป้าหมายเพียงบางส่วน

ไม่สามารถสะท้อน
ความส าเร็จต่อเป้าหมาย ชัดเจน ไม่ชัดเจนคะแนน

เงื่อนไข

1

0

2

3
4
5



nscr.nesdc.go.th 2424nscr.nesdc.go.th19 พฤษภาคม 2565

ค าอธิบายเพิ่มเติมของเกณฑ์ข้อ 6
โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด
หน่วยงานจ าเป็นต้องมีรายละเอียดตัวชี้วัด

สะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมาย (ผลผลิต ผลลัพธ์)

สะท้อน สะท้อนบางส่วน ไม่สะท้อน

ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด
อัตราการได้รับวัคซีนของประชากรตาม
นโยบายของ ศบค. (เฉลี่ยร้อยละ) ผลผลิต: วัคซีนท่ีได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดย องค์การอนามัยโลก

ผลลัพธ:์ ลดความรุนแรงของอาการและอัตราการเสียชีวิตของประชาชนจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19

กรณีตัวชี้วัดสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมาย

กรณีตัวชี้วัดสะท้อนเป้าหมายความส าเร็จได้เพียงบางสว่น
ผลผลิต: วัคซีนท่ีได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดย องค์การอนามัยโลก
ผลลัพธ์: ประชาชนเข้าใจในการดูแลตัวเองจากสถานการณ์โควิด-19

ตัวชี้วัดไม่สะท้อนผลลัพธ์ของเป้าหมาย

กรณีตัวชี้วัดไม่สามารถสะท้อนความส าเร็จต่อเป้าหมาย
ผลผลิต: รายงานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19
ผลลัพธ์: ประชาชนเข้าใจในการดูแลตัวเองจากสถานการณ์โควิด-19

ตัวช้ีวัดไม่สะท้อนความส าเร็จของเป้าหมาย

ชัดเจน ไม่ชัดเจน

ค่าเป้าหมายชดัเจน

ค่าเป้าหมายไม่ชดัเจน

ประชาชนได้รับวัคซีนจ านวนมาก

ประชากรได้รับวัคซีนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70% ตามนโยบายของ ศบค.
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7
โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้ง
หน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/
การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ 
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โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/
การจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเกณฑ์ที่ 7

หน่วยงานจะต้องให้คะแนนทั้ง 4 เงื่อนไข

น าคะแนนของทั้ง 4 เงื่อนไขมาบวกกัน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

*หมายเหตุ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม

คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ 5 คะแนน โดยคิดจากคะแนนรวมของท้ัง 4 เงื่อนไข ซ่ึงมคีะแนนเต็มเงื่อนไขละ 1.25 คะแนน
ทั้งนี้ ระดับคะแนนของแต่ละเง่ือนไข จะมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยมีระยะห่างกันระดับละ 0.25 คะแนน
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โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารส านักงาน/การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ตัวอย่างการคิดคะแนนของเกณฑข์้อ 7 

น าคะแนนของทั้ง 4 เงื่อนไขมาบวกกัน จะได้ 0.75 + 1.25 + 0.5 + 1.25 = 3.75

โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ และการซ่อมแซมอาคารส านักงาน โดยไม่มีการจัดตัง้หน่วยงานและการจัดซือ้ครุภัณฑ์

0.75 1.25 0.5 1.25

ดังนั้น คะแนนรวมในข้อนี้จะได้ 3.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

*หมายเหตุ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม
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8
งบประมาณเทียบกับกิจกรรมการด าเนินการ
แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
มีความเหมาะสม

หลักเกณฑ์การประเมิน
โครงการฯ 
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เกณฑ์ที่ 8

การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ ของส านักงบประมาณ

งบประมาณเทียบกับกิจกรรมการด าเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการมีความเหมาะสม

ความพร้อมจากค าของประมาณในการด าเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ รวมทั้ง ความเห็นชอบของเจ้าภาพ
แผนงานบูรณาการ 

รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับ และแผนอ่ืน ๆ รวมถึงความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน 
และการพิจารณาเพื่อชะลอจัดตั้งงบประมาณอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19

การพิจารณาบทบาทภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยพิจารณาจากภารกิจการด าเนินงานที่อาจซ้ าซ้อนกับภารกิจ
ของหน่วยงานอ่ืน

ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน
อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี


