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หวัข้อการน าเสนอ

สถานการณปี์งบประมาณ พ.ศ. 
2565 -2566 และผลกระทบ

หลักเกณฑก์ารจัดท าโครงการใน
การจัดท างบประมาณรายจ่าย

แนวทางการจัดท าโครงการ
ส าคัญตามระบบ xyz



สถานการณใ์นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- งบประมาณรายจ่าย จ านวน 3,100,000 ลา้นบาท
- เป็นรายจ่ายลงทนุ จ านวน 600,000 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 20 ของวงเงินงบประมาณ และสว่นใหญ่เป็นวงเงินของ
โครงการตอ่เน่ือง (มีเจา้ของแลว้)

- มีขอ้เสนอโครงการเพ่ือขอรบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
มากกวา่ 15,000 โครงการ วงเงินมากกวา่ 1,000,000 ลา้นบาท

โครงการ ?

โครงการ 
3

โครงการ 1
โครงการ 2



วงเงนิงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครม. 4 ม.ค. 65 เห็นชอบวงเงินงบประมาณฯจ านวน 3.185 ล้านล้านบาท

โครงสร้างงบประมาณ ปี 2565 ปี 2566 เพิม่/-ลด

1.วงเงินงบประมาณ 3,100,000.0 3,185,000.0 85,000.0
1.1 ประจ า 2,373,009.5 2,390,000.0 16,990.5
1.2 ลงทนุ 611,933.4 695,000.0 83,066.6
1.3 ช าระตน้เงินกู้ 100,000.0 100,000.0 -
2.รายได้ 2,400,000.0 2,490,000.0 90,000.0
3.ชดเชยขาดดลุ 700,000.0 695,000.0 -5,000.0

หน่วย:
ล้านบาท



หลักเกณฑก์ารจัดท าโครงการ
ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้อเสนอโครงการภาครัฐทีม่คีวามครบถ้วน
ในลักษณะฐานโครงการ (Project based)



กลุ่มกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของแผน ที่มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคลอ้งกับยุทธ์
ศาสตรแ์ละนโยบายของหน่วยงาน มุ่งใหเ้กิดการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และ
ตอ้งการใชง้บประมาณและทรพัยากรตา่ง ๆ ในการด าเนินการเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 
อยา่งมีคณุภาพ และภายในกรอบระยะเวลาทีก่  าหนด
โครงการมุง่เปา้หมาย T-C-Q (Time - Cost - Quality) 

โครงการ (Project) : T-C-Q

Project Management Triangle



โครงการเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัประการหน่ึงของการบริหาร (Management Tool) 



วงจรของโครงการ



ความสัมพันธข์องหน่วยงาน-โครงการภาครัฐ-งบประมาณ



โครงการ (Project) : T-C-Q

งานของหน่วยรบังบประมาณที่จดัท าขึน้ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา
และวงเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการที่แน่นอน เพ่ือใหเ้กิดการให้บรกิาร
ทัง้ในรูปแบบของการใหบ้ริการโดยตรง หรือโดยการใชว้ตัถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสรา้ง 
เพื่อน าไปใชใ้นการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน/องคก์รภายนอกหน่วยรบังบประมาณ
ตอ้งการใหเ้กิดผลลพัธด์า้นหนึ่งดา้นใด เช่น เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม ความ
มั่นคงและคณุภาพชีวิต



• วตัถปุระสงคโ์ครงการ 
• ลกัษณะโครงการ : ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม ความมั่นคงและคณุภาพชีวิต
• ลกัษณะการด าเนินการ : ท าครัง้เดียว / ท าทกุปีในกลุม่เปา้หมายเดิม / ใหม่
• ประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการด าเนินการ จ าแนกเป็น 3 ประเภท

• โครงการรเิริม่ใหม+่สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลปัจจบุนั (ควรมีมติ ครม.รองรบั)
• โครงการเดมิตอ่ยอดขยายผล+สอดคลอ้งกบันโยบายรฐับาลปัจจบุนั (ควรมีมติ ครม.รองรบั)
• โครงการตอ่เน่ือง ด าเนินการตามกิจกรรมเดิม

โครงการ (Project) : ข้อมูลพืน้ฐาน



• สถานภาพปัจจบุนัโครงการ (ณ วนัที่จดัท าค าของบ) “พรอ้มด าเนินโครงการไดท้นัทีที่
ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ?” ตรวจสอบความพรอ้มดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้
• มีแผนด าเนินการ
• มีบคุลากรพรอ้มด าเนินการทนัที
• ควรมีผลการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม การประเมินความคุม้คา่ 
• ไดร้บัอนมุตัิจาก รมต. ท่ีก ากบัดแูล / ครม. แลว้

โครงการ (Project) : ข้อมูลพืน้ฐาน



• ประเภทของโครงการ : พฒันา / ด าเนินการปกติ
• ระยะเวลาด าเนินโครงการ : จ านวนปีที่ด  าเนินโครงการ (ปีงบเริม่ตน้-สิน้สดุ)
• สถานที่ด  าเนินโครงการ : ระบสุถานที่โครงการ (หมูบ่า้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั) หรอื
ระบจุงัหวดัของกลุม่ผูไ้ดร้บัประโยชนจ์ากโครงการ (โครงการพฒันา)

โครงการ (Project) : ข้อมูลพืน้ฐาน



• ที่มา: ระบจุดุรเิริม่ของความตอ้งการท าโครงการ เช่น กฎหมาย มติ ครม. นโยบาย 
ความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย แผนพฒันาของรฐั/หน่วยงาน เป็นตน้
• สภาพปัญหา/ความตอ้งการ: ปัญหาความเดือดรอ้น/ความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย 
ควรระบสุภาพและสาเหตขุองปัญหา/ความตอ้งการในปัจจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต
• ความเรง่ดว่น: ระบรุะดบัคามจ าเป็นเรง่ดว่นของความตอ้งการ ไม่ท าจะเกิด
ผลกระทบอยา่งไร? รุนแรงระดบัใด?

โครงการ (Project) : ทีม่าของความตอ้งการ



• กลุม่เปา้หมาย: ระบผุูไ้ดร้บัประโยชน/์บรกิารจากโครงการโดยตรงตามวตัถปุระสงค์
• ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย: บคุคล กลุม่บคุคล/องคก์ารท่ีไดร้บัผลกระทบจากโครงการทัง้ดา้น
บวกและลบ (เฉพาะที่ส  าคญั) + แนวทางบรหิารจดัการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

โครงการ (Project) : กลุ่มเป้าหมายและผู้มส่ีวนไดส่้วนเสีย



• เปา้หมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ (MTEF) ของโครงการ
จ าแนกตามแหลง่เงิน: ระบตุวัชีว้ดัในแตล่ะมิติ + แสดงขอ้มลูคา่เปา้หมายแผน/ผลแต่
ละปีงบ (ตอ้งสอดคลอ้งกบัเปา้หมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน+หลกัเกณฑ ์MTEF)
• ผลลพัธ:์ ระบผุลที่ไดจ้ากการใชป้ระโยชนจ์ากผลผลิตของโครงการ ถา้มีการ
ประเมินผลลพัธโ์ครงการ ใหแ้สดง Benefit-Cost Ratio + Cost-Effectiveness
• ผลกระทบ: ผลที่ตามมาจากโครงการและการใชป้ระโยชนโ์ครงการท่ีเกิดกบั
กลุม่เปา้หมายและผูท้ี่ไม่ใช่กลุม่เปา้หมาย รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดกบัโครงการอื่น
ที่มีอยูแ่ลว้

โครงการ (Project) : เป้าหมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบจาก
โครงการ



• ความกา้วหนา้ในการด าเนินโครงการ: ส าหรบัโครงการตอ่เน่ืองใหร้ะบผุลการด าเนิน
โครงการปัจจบุนัวา่เป็นไปตาม/สงู/ต ่ากวา่เปา้หมาย
• การใชจ้่ายงบประมาณ: ส าหรบัโครงการตอ่เน่ืองใหร้ะบผุลการใชจ้่ายงบประมาณ
โครงการปัจจบุนัวา่เป็นไปตาม/สงู/ต ่ากวา่แผน
• สรุปแผนการด าเนินงาน: ส าหรบัโครงการตอ่เน่ืองใหร้ะบสุรุปแผนการด าเนินโครงการ
ปัจจบุนัวา่เป็นไปตาม/เรว็กวา่/ลา่ชา้กวา่แผน

โครงการ (Project) : เป้าหมาย ผลลัพธ ์และผลกระทบจาก
โครงการ



• วงเงินของโครงการ: วงเงินรวมทัง้สิน้ของโครงการ จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ+เงิน
นอกงบประมาณ (ถา้มี)
• ความเหมาะสมของโครงการ: ความเป็นไปไดข้องโครงการจากการตรวจสอบความ
พรอ้มและความเสี่ยงของโครงการ
• ความพรอ้มของพืน้ท่ีด าเนินการ: ด าเนินการไดท้นัที/อยูร่ะหวา่งเตรยีมการ/อยูร่ะหว่างศกึษา
ความเหมาะสม

• ความพรอ้มของบคุลากร/ทีมงาน: มีจ านวน+คณุภาพเพียงพอหรอืไม่? ระดบัใด?
• ความพรอ้มของการบรหิารจดัการ:                     มีเพียงพอหรอืไม่? ระดบัใด?
• ความพรอ้มของวตัถดุิบ/เครือ่งมือ/อปุกรณ:์

โครงการ (Project) : วงเงนิและความเหมาะสมของโครงการ



• ความเหมาะสมของโครงการ: ความเป็นไปไดข้องโครงการจากการตรวจสอบความ
พรอ้มและความเสี่ยงของโครงการ (ตอ่)
• ความเสี่ยงของโครงการ: ความไมแ่น่นอนซึง่แฝงอยูใ่นโครงการและความเสี่ยงท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ไดใ้นดา้นตา่ง ๆ ไดแ้ก่

• แนวทางการประเมินผล : ประเมินผลส าเรจ็ของโครงการอย่างไร? ใคร? วิธีการใด?

โครงการ (Project) : วงเงนิและความเหมาะสมของโครงการ

ด้านการเมืองและ
สังคม

ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกจิและ
การเงนิ

ดา้นการด าเนินการ ดา้นเทคโนโลยี ดา้นสิ่งแวดลอ้ม



• ปัญหา อปุสรรคและขอ้จ ากดัของโครงการ: ระบปัุจจยัตา่ง ๆ ที่สง่ผลใหก้ารด าเนิน
โครงการไมบ่รรลผุลส าเรจ็ครบตามที่ไดว้างแผนไว ้โดยปัจจยัดงักลา่วสามารถเกิดขึน้
ไดต้ลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ
• แนวทางแกไ้ข (ตอ้งมี ถา้ระบปัุญหา)

โครงการ (Project) : ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัด+แนวทางแก้ไข

การด าเนินโครงการ
(Implementation 

Phase) 

การใชป้ระโยชนจ์ากโครงการ 
(Utilization Phase)

การรเิริ่มโครงการ
(Planning) 



การจัดท าโครงการทั่วไป: เชิงพรรณนา
องคป์ระกอบ ความเหมาะสม/ลักษณะทีด่ี
ชื่อโครงการ ควรเป็นช่ือท่ีชดัเจน กระชบั และเขา้ใจง่าย สื่อใหท้ราบถึงสิ่งส  าคญัท่ีโครงการจะด าเนินการ

ใหเ้กิดขึน้ เช่น โครงการสง่เสรมิอาชีพและรายไดข้องเกษตรกรบนพืน้ท่ีสงู 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ควรจะระบช่ืุอบคุคล รวมทัง้ต  าแหน่งและหนา้ท่ี ไม่ควรระบเุป็นช่ือของหน่วยงานเพียงอยา่ง
เดียวเพราะอาจเกิดความยากล าบากในการติดตามหาผูร้บัผิดชอบโครงการ

หลักการและเหตุผล ควรชีแ้จงถึงผลท่ีจะไดร้บัจากการด าเนินโครงการดว้ย

วัตถุประสงค์ ควรมีความสอดคลอ้งกบัภารกิจขององคก์ร และวตัถปุระสงคท่ี์ดีควรมีคณุลกัษณะท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจง ตามหลกั SMART ดงันีS้ = Specific ตอ้งมีความชดัเจน เป็นรูปธรรม จบัตอ้งได้
M = Measurable ตอ้งสามารถวดัและประเมินผลงานได้
A = Attainable ตอ้งสามารถท าใหบ้รรลไุด้
R = Realistic ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานความเป็นจรงิ
T = Timely ตอ้งมีการก าหนดกรอบเวลาท่ีแน่นอน



การจัดท าโครงการทั่วไป: เชิงพรรณนา
องคป์ระกอบ ความเหมาะสม/ลักษณะทีด่ี

เป้าหมาย ควรเป็นผลลพัธส์ดุทา้ยท่ีกลุม่เปา้หมายไดร้บัจากการด าเนินโครงการทัง้ในเชิงปรมิาณและ
คณุภาพ เช่น เกษตรกรบนพืน้ท่ีสงูมีรายไดเ้พิ่มขึน้เฉลี่ย xxxxบาท/ครวัเรอืน/ปี

วิธีด าเนินการ เป็นกิจกรรมหลักของโครงการท่ีตอ้งด าเนินการตามล าดับขั้นตอนและเวลา รวมทั้ งมี
ด าเนินการตามวิธีด  าเนินการจะบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายโครงการ

ระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการท่ีชดัเจน โดยมีจดุบอกเวลาตัง้แตเ่ริม่ตน้และสิน้สดุ

งบประมาณ ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีใช้จัดท าโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม วิธีการ
ด าเนินการ และจ าแนกรายละเอียดคา่ใชจ้่ายประเภท/งบรายจ่ายหรอืหมวดหมู่ รวมทัง้ระบุ
แหล่งท่ีมาของงบประมาณ นอกจากนี ้ประมาณการตอ้งเป็นไปตามเกณฑร์าคาตามความ
จ าเป็นและประหยดั



การจัดท าโครงการทั่วไป: เชิงพรรณนา
องคป์ระกอบ ความเหมาะสม/ลักษณะทีด่ี
สถานทีห่รือ

พืน้ที่

ด าเนินงาน

ระบสุถานที่หรอืพืน้ที่ที่ใชใ้นการด าเนินโครงการใหช้ดัเจนและเจาะจง รวมทัง้เพิ่ม
รายละเอียดตามท่ีแหลง่ทนุก าหนด เช่น ส านกังบประมาณก าหนดใหร้ะบหุรอื
ก าหนดสถานที่ด  าเนินงานดว้ยการระบตุ าแหน่งเป็นพิกดัภมิูศาสตร ์
เป็นตน้

ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ

เป็นสิ่งที่จะคาดวา่จะไดร้บัจากการด าเนินโครงการ และตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของโครงการ

การประเมินผล ควรมีการก าหนดวิธีการ ตวัชีว้ดั และคา่เปา้หมายในการประเมินผลการบรรลุ
วตัถปุระสงคข์องโครงการใหเ้ป็นรูปธรรม และวดัผลได้



การจัดท าโครงการทั่วไป:หลักเกณฑก์ารจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี

1)เป็นโครงการที่นอ้มน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิด โดยค านึงถึงภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ความเป็นธรรมทางสงัคม นโยบายงบประมาณ เสถียรภาพและความยั่งยืน
ทางการคลงั นโยบายรฐับาล ความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยรบังบประมาณ
2)เป็นโครงการท่ีขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศใหบ้รรลเุปา้หมายตามวิสยัทศัน ์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง” ทัง้นี ้ให้
หน่วยรบังบประมาณน ายทุธศาสตรช์าติทัง้ 6 ยทุธศาสตร์
3)เป็นโครงการท่ีพิจารณาล าดบัความส าคญัของภารกิจตามความจ าเป็นเรง่ดว่น และมีความพรอ้ม
ในการด าเนินงาน ความพรอ้มของพืน้ที่ โดยหากตอ้งมีการด าเนินการตามกฎหมาย



4)เป็นโครงการท่ีใหค้วามส าคญักบักระบวนการมีสว่นรว่มของประชาชน และความตอ้งการของ
ประชาชนทัง้ในระดบัชาติ ระดบัพืน้ที่ ภาค เมือง กลุม่จงัหวดั จงัหวดั และทอ้งถ่ิน รวมทัง้หน่วยรบั
งบประมาณตอ้งค านงึถงึการบรูณาการระหวา่งหน่วยงาน
5) เป็นโครงการท่ีค านงึถงึความเสมอภาคมิติหญิงชาย โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น และ
ผลประโยชนท์ี่แตกตา่งกนัของกลุม่ท่ีเป็นหญิง ชาย ผูส้งูอาย ุและกลุม่คนตา่ง ๆ ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 
และการกระจายทรพัยากรใหเ้กิดความเทา่เทียมตอบสนองความตอ้งการของทกุคนในสงัคม
6)เป็นโครงการท่ีใหก้ารสนบัสนนุและสง่เสรมิการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละบรกิารนวตักรรมตามบญัชี
นวตักรรมไทย โดยขอตัง้งบประมาณรายจ่ายเพื่อจดัหาผลิตภณัฑด์งักลา่วในอตัราสว่นไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 30 ของความตอ้งการใชง้านทัง้หมด

การจัดท าโครงการทั่วไป:หลักเกณฑก์ารจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี



7)เป็นโครงการที่สอดคลอ้งตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เปา้หมายการใหบ้รกิาร ผลผลิตของหน่วยรบั
งบประมาณเจา้ของโครงการ รวมทัง้เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และโครงสรา้งแผนงานตามที่ส  านกังบประมาณก าหนด
8)เป็นโครงการท่ีแสดงวตัถปุระสงค ์ความจ าเป็น ผลสมัฤทธ์ิ ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั แผนการ
ปฏิบตัิงานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ กรอบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง 
(MTEF) รายงานเก่ียวกบัสถานะและแผนการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ
9)กรณีที่เป็นโครงการผกูพนัใหมท่ี่มีวงเงินตัง้แต ่1,000 ลา้นบาทขึน้ไป หน่วยรบังบประมาณเจา้ของ
โครงการไดย่ื้นค าขอตัง้งบประมาณรายจ่าย เฉพาะโครงการ/รายการใหค้ณะรฐัมนตรอีนมุติั
หลกัการไวแ้ลว้ตามนยัมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัิวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจัดท าโครงการทั่วไป:หลักเกณฑก์ารจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี



10)กรณีที่หน่วยรบังบประมาณเจา้ของโครงการมีและสามารถน าเงินนอกงบประมาณมาใชจ้่ายได ้
ควรน าเงินนอกงบประมาณท่ีมีอยูน่ัน้มาสมทบรว่มกบัเงินงบประมาณส าหรบัเป็นค่าใชจ้่าย
โครงการตามความเหมาะสม 
11)กรณีเป็นโครงการตอ้งด าเนินการในพืน้ที่ (Area) ใหพิ้จารณาเหตผุลความจ าเป็น โดยค านงึถงึ
หลกัความเป็นธรรม และใหมี้การกระจายงบประมาณอยา่งเหมาะสม พรอ้มระบพืุน้ที่ด  าเนินการ
และคา่พิกดัตัง้แตก่ารขอตัง้บประมาณรายจ่าย
12)เป็นโครงการท่ีจดัท าขึน้โดยน าขอ้สงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่ง พรบ.
งบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมา (ถา้เก่ียวขอ้ง)

การจัดท าโครงการทั่วไป:หลักเกณฑก์ารจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี



การจัดท าโครงการส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพือ่บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิและแผนแม่บทฯ ตามหลัก XYZ





















การจัดท าโครงการบนระบบตดิตามและประเมินผลแหง่ชาติ

















หลักเกณฑก์ารใหค้ะแนนโครงการส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพือ่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิและแผนแม่บทฯ ตามหลัก XYZ

(1) โครงการสง่ผลตอ่ปัจจยัหลกัภายใตห้ว่งโซค่ณุคา่ของเปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ยท่ีเลือกมา 
(ตามขอ้เท็จจรงิ)และสามารถสง่ผลตอ่การบรรลเุปา้หมายแผนแมบ่ทและยทุธศาสตรช์าติ (XYZ) 
(2) โครงการเป็นการจดัตัง้กองทนุฯ/หน่วยงาน/คณะกรรมการตา่งๆ 
(3) ความจ าเป็นตอ้งมีหรอืไม่มีโครงการ (โดยพิจารณาจากเอกสารสรุปความสอดคลอ้งของ
โครงการในระบบ MENSCR ตอ่หว่งโซคณุคา่ฯ)
(4) โครงการเป็นการจดัท าจากขอ้มลูเชิงประจกัษ ์เช่น มีขอ้มลูสถิติ/ขอ้เท็จจรงิรองรบั 
(ไม่ใช่การกลา่วอา้ง)



(5) โครงการมีวตัถปุระสงค ์ผลผลิต ผลลพัธ ์และกลุม่เปา้หมายผูร้บัประโยชนท์ี่ชดัเจน สามารถ
สง่ผลตอ่การบรรลเุปา้หมายอย่างเป็นรูปธรรม
(6) โครงการมีแผนการด าเนินงานและกิจกรรมท่ีชดัเจน เป็นไปไดจ้รงิ และสง่ผลโดยตรงตอ่
การบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องโครงการอย่างแทจ้รงิ
(7) โครงการมีตวัชีว้ดัท่ีสามารถสะทอ้นการบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมายไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม
(8) ในกรณีที่เป็นโครงการจดัซือ้ครุภณัฑ/์ปรบัปรุง/ซอ่มแซมก่อสรา้งอาคารสถานที่ของสว่น
ราชการตอ้งสง่ผลตอ่การบรรลเุปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจน
(9) ความเหมาะสมของงบประมาณ เทียบกบักิจกรรมการด าเนินการและประโยชนท์ี่จะไดร้บั

หลักเกณฑก์ารใหค้ะแนนโครงการส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพือ่บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตรช์าต ิและแผนแม่บทฯ ตามหลัก XYZ



























ขอบคุณแหล่งข้อมูล


