
ความสอดคล้องของข้อเสนอโครงการปี 2567 ของหน่วยงานภายใตก้ระทรวงการต่างประเทศ 
กับหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ



หน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการปี 2567 ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ 

• กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
• กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
• กรมเอเชียตะวันออก 
• กรมการกงสุล 
• กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• กรมพิธีการทูต 
• กรมยุโรป 

• กรมสารนิเทศ 
• กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้
• กรมองค์การระหว่างประเทศ 
• กรมอาเซียน 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
โครงการส่งเสรมิศักยภาพท้องถ่ินไทยสู่สากล 
(Local to Global) 1.00 2.75 4.00 4.00 3.50 4.00 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 1.00 2.75 4.00 4.00 3.50 4.00 1.25 1.25 1.25 1.25

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต ้
ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง  
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567  
ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
ยุทธศาสตรไ์ทยต่อโลกมุสลมิ 1.00 4.00 3.50 3.50 3.25 2.75 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 1.00 4.00 3.50 3.50 3.25 2.75 1.25 1.25 1.25 1.25

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567  
ของกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

7.1 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
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โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วง
โซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง)  
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง 
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ โครงการ
อย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์  
เป็นองค์ประกอบทีช่ัดเจน สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง 
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดต้ังหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็น
ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมเอเชียตะวันออก 

ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
การส่งเสรมิความสัมพันธ์และความรว่มมือกับประเทศ
ภาคพ้ืนสมุทรเอเชียตะวันออก 1.00 3.00 2.25 3.25 3.75 3.25 1.25 1.25 1.25 1.25
โครงการการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบา้น
ในทุกระดับและการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บา้นอย่างมีพลัง เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูประเทศ
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 1.00 4.25 3.75 3.25 4.00 1.00 1.25 1.25 1.13 1.19
คะแนนเฉลี่ย 1.00 3.63 3.00 3.25 3.88 2.13 1.25 1.25 1.19 1.22



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
จัดท าระบบฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ 1.00 4.33 2.67 4.33 3.33 3.67 1.25 1.25 1.25 1.08
คะแนนเฉลี่ย 1.00 4.33 2.67 4.33 3.33 3.67 1.25 1.25 1.25 1.08

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมการกงสุล 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต ้
ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง  
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
โครงการจัดตั้งศูนย์เรยีนรู้เพ่ือการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน
ตามแนวทางปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพีย'ให้แก่โรงเรยีน
เทคนิค-วิชาชีพ แบบผสม แขวงอัดตะปอื สปป. ลาว 1.00 3.67 2.00 4.33 3.67 3.00 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 1.00 3.67 2.00 4.33 3.67 3.00 1.25 1.25 1.25 1.25

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567  
ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต ้
ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง  
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
โครงการน าคณะทูตและกงสุลต่างประเทศประจ า
ประเทศไทยพรอ้มคู่สมรสทัศนศึกษาโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด ารแิละเรยีนรู้เก่ียวกับศักยภาพ
ของประเทศไทย และอัตลักษณ์ไทย 1.00 2.67 3.00 4.33 3.67 3.33 1.25 1.25 1.25 1.25
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต 
(e–Protocol) 1.00 3.33 3.00 4.67 3.67 3.33 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 1.00 3.00 3.00 4.50 3.67 3.33 1.25 1.25 1.25 1.25

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมพิธีการทูต 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต ้
ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง  
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
การยกระดับความรว่มมือไทย-สหภาพยุโรป ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยความเปน็หุ้นส่วนและความ
รว่มมือรอบด้านไทย-สหภาพยุโรป 1.00 3.67 2.67 3.33 3.00 3.33 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 1.00 3.67 2.67 3.33 3.00 3.33 1.25 1.25 1.25 1.25

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมยุโรป 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต ้
ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ  
ตามหลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง  
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อ 
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
โครงการการประชาสัมพันธ์
การต่างประเทศผ่านช่องทางใหม่ 1.00 4.33 2.67 2.67 3.33 3.00 1.25 1.25 1.25 1.25
โครงการเปดิโลกทัศน์เยาวชน 
เพ่ือสรา้งคนสรา้งประเทศ 1.00 3.67 3.33 4.00 3.00 2.67 1.25 1.25 1.25 1.25
ผลักดันมวยไทยให้ได้รบั
การบรรจุในมหกรรมกีฬา
โอลิมปกิและเอเชียนเกมส์ 1.00 4.00 4.33 4.67 3.67 2.67 1.25 1.25 1.25 1.25พลิกโฉมภาพลักษณ์ 
(rebranding) เพ่ือเสรมิสรา้ง
ความเชื่อมั่นด้านการลงทุน
ในประเทศไทย 1.00 3.67 3.67 3.33 4.33 3.00 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 1.00 3.92 3.50 3.67 3.58 2.83 1.25 1.25 1.25 1.25

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมสารนิเทศ 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ โครงการ
อย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์  
เป็นองค์ประกอบทีช่ัดเจน สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง 
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดต้ังหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็น
ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
การส่งเสรมิโอกาสการประกอบธุรกิจในลาติน
อเมรกิาและแครบิเบยีน ในบรบิทความปกติใหม่ 
(New Normal) 1.00 3.50 3.25 3.50 4.25 2.75 1.25 1.25 1.25 1.25
โครงการส่งเสรมิการเปน็หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ไทย-สหรฐัฯ เพ่ือขับเคลื่อนความรว่มมือในมิติ
ต่าง ๆ ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 1.00 4.50 3.25 4.25 3.75 2.25 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 1.00 4.00 3.25 3.88 4.00 2.50 1.25 1.25 1.25 1.25

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ โครงการ
อย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์  
เป็นองค์ประกอบทีช่ัดเจน สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง 
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดต้ังหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็น
ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
การส่งเสรมิการทูตพหุภาคีของไทยผ่านการเข้า
รว่มการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
 ครั้งที่ 79 1.00 4.50 2.50 4.25 3.75 2.25 1.25 1.25 1.25 1.25
โครงการ “ภารกิจการทูตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs Diplomacy)” 1.00 4.00 2.67 4.33 4.33 3.00 1.25 1.25 1.25 1.25
โครงการการรณรงค์สมัครรบัเลือกตั้งสมาชิกคณะ
มนตรสีิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

1.00 4.67 2.67 4.33 3.67 3.67 1.25 1.25 1.25 1.25
โครงการด าเนินงานเพ่ือปอ้งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ในกรอบสหประชาชาติและ
กระบวนการบาหลี 1.00 4.00 2.50 4.50 2.75 3.50 1.25 1.25 1.25 1.25
โครงการส่งเสรมิผลประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของไทยในกรอบพหุภาคี 1.00 4.00 2.67 3.67 4.67 3.00 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 1.00 4.24 2.59 4.24 3.76 3.06 1.25 1.25 1.25 1.25

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมองค์การระหว่างประเทศ 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ โครงการ
อย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์  
เป็นองค์ประกอบทีช่ัดเจน สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง 
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค ์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดต้ังหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็น
ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 



ชื่อโครงการ เกณฑ์ข้อ 1 (เต็ม 1) เกณฑ์ข้อ 2 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 3 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 4 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 5 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 6 (เต็ม 5) เกณฑ์ข้อ 7.1 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.2 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.3 (เต็ม 1.25)เกณฑ์ข้อ 7.4 (เต็ม 1.25)
1 จังหวัด 1 โรงเรยีน 1 ห้องสมุดอาเซียนเพ่ือ
ประชาชนและเยาวชนไทย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2567 0.67 2.33 2.00 3.67 3.33 3.00 1.25 1.25 1.25 0.67

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 43 และการ
ประชุมสุดยอดที่เก่ียวข้อง และ ครั้งที่ 44 การ
ประชุมรฐัมนตรกีารต่างประเทศอาเซียนและการ
ประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และการประชุมรฐัมนตรี
การต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เปน็ทางการ 1.00 3.75 2.25 3.75 3.25 3.50 1.25 1.25 1.25 1.25
ส่งเสรมิบทบาทไทยในอาเซียนผ่านการประชุมสุด
ยอดอาเซียน-ญี่ปุน่ สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan 
Commemorative Summit) เพ่ือฉลองวาระ
ครบรอบ 50 ปคีวามสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุน่ 1.00 3.75 2.75 4.00 3.50 4.00 1.25 1.25 1.25 1.25
คะแนนเฉลี่ย 0.91 3.36 2.36 3.82 3.36 3.55 1.25 1.25 1.25 1.09

ข้อสังเกตจากการประเมินข้อเสนอโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมอาเซียน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ โครงการ
อย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์  
เป็นองค์ประกอบทีช่ัดเจน สามารถส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงาน 
และกิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง 
และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดต้ังหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็น
ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 


