
ข้อสังเกตข้อเสนอโครงการปี 2567 ของหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวงพลังงาน 
กับหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 



หน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการปี 2567 ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน 

• ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
• ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการน้ี โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ 
ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาต ิ 
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 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล  
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย

รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้โครงการส่งผลต่อปจัจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คณุค่าของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบท่ี
ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ

โครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม ท่ีชัดเจน 
เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ 

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลเุป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  

ท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวช้ีวัดท่ีสามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  
ท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็น
ต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

(Y1) ท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูล 
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/
งานวิจัยรองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการน้ี โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ 
ห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บท
ย่อย (Y1) ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) 
และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาต ิ 
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 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมลู  
เชิงประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย

รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไมม่ีโครงการนี ้โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าของ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา (ตาม

ข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 

โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน ์เป็นองค์ประกอบ
ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ของโครงการอย่างเปน็รูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม ที่ชัดเจน 
เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุ 

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จรงิ 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม ่
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1)  

ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ

การบรรลเุป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1)  
ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ

การบรรลุเป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย (Y1)  
ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ หาก
เป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 


