
ข้อสังเกตข้อเสนอโครงการปี 2567 ของหน่วยงานระดับกรมภายใต้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กับหลักเกณฑ์การประเมินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 



หน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการปี 2567 ของหน่วยงานภายใต้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

• ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กรมการข้าว 
• กรมชลประทาน 
• กรมส่งเสริตรวจบัญชีสหกรณ์ 
• กรมประมง 
• กรมปศุสัตว ์
• กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
• กรมพัฒนาที่ดิน 
• กรมวิชาการเกษตร 

• กรมส่งเสริมการเกษตร 
• กรมส่งเสริมการเกษตร 
• กรมหม่อนไหม 
• ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
• ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
• ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
• การยางแห่งประเทศไทย 
• สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
• ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมวิชาการเกษตร 
กรมการข้าว 
กรมประมง 
กรมหม่อนไหม 
กรมปศุสัตว ์
กรมชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
การยางแห่งประเทศไทย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี ้
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมการข้าว 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมชลประทาน 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หาก
เป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
ท่ีชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมประมง 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดต้ังกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิ ติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หาก
เป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
ท่ีชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมปศุสัตว์ 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หาก
เป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
ท่ีชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วง
โซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และ
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวั ตถุ ประสงค์  ผลผลิ ต 
ผลลั พธ์  และกลุ่ ม เป้ าหมายผู้ รั บ
ประโยชน์ เป็นองค์ประกอบท่ีชัดเจน 
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและ
กิจกรรม ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และ
ส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการอย่าง
แท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมวิชาการเกษตร 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หาก
เป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
ท่ีชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หาก
เป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
ท่ีชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมส่งเสริมส่งเสรมิสหกรณ์ 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หาก
เป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
ท่ีชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของกรมหม่อนไหม 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดตั้งกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ หาก
เป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
ท่ีชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) 
ที่เลือกมา (ตามข้อเท็จจริง) และสามารถ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บท
และยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการ XYZ 
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อน
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ของโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ โครงการเป็นการจัดต้ังกองทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้อง
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์  เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัย
รองรับ (ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงาน
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็น
องค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็น
รูปธรรม 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ก่อสร้างอาคารส านักงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรม 
ที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างแท้จริง 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
หรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อการ
บรรลุ เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 
(Y1) ท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของการยางแห่งประเทศไทย 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 



ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2567 ของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

 หมายถึง คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 

โครงการส่งผลต่อปัจจัยหลักภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ีเลือกมา 
(ตามข้อเท็จจริง) และสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติ ตาม
หลักการ XYZ โครงการอย่างแท้จริง 

ความจ าเป็นต้องมีหรือไม่มีโครงการนี้ 
 

โครงการเป็นการจัดท าจากข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์ เช่น มีข้อมูลสถิติ/งานวิจัยรองรับ 
(ไม่ใช่การกล่าวอ้าง) 
 

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ผู้ รั บ ป ร ะ โ ย ช น์  เ ป็ น
องค์ประกอบท่ีชัดเจน สามารถส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมที่
ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อ
การบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้จริง 

โครงการมีตัวชี้วัดท่ีสามารถสะท้อนการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการ ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงการ เป็ นการจั ดตั้ งกอง ทุนและ
คณะกรรมการหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดตั้งหน่วยงานหรือไม่ 
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

โครงการเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารส านักงานหรือไม่ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

โครงการเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่  
หากเป็นต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 

หมายถึง คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 


