
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ

เลขานุการ

1

1.1 มีประสบการณ์การท างานท่ี

สอดคล้องกับโครงการ สสว.

 - หน่วยงานมีประสบการณ์ในการส่งเสริม

   ผู้ประกอบการ และเคยด าเนินโครงการท่ี

   สอดคล้องหรือเก่ียวกับการส่งเสริม

   ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ

 - หน่วยงานมีประสบการณ์ในการส่งเสริม

   ผู้ประกอบการ และเคยด าเนินโครงการท่ี

   สอดคล้องหรือเก่ียวกับการส่งเสริม

   ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ

 - หน่วยงานมีประสบการณ์ในการส่งเสริม

   ผู้ประกอบการ และเคยด าเนินโครงการท่ี

   สอดคล้องหรือเก่ียวกับการส่งเสริม

   ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

 - หน่วยงานมีประสบการณ์ในการส่งเสริม

   ผู้ประกอบการ และเคยด าเนินโครงการท่ี

   สอดคล้องหรือเก่ียวกับการส่งเสริม

   ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

 - หน่วยงานไม่มีประสบการณ์ในการ

   ส่งเสริมผู้ประกอบการ

5 0

1.2 มีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับ

ลักษณะโครงการ หรือมีผลงานท่ี

สัมพันธ์กับโครงการท่ีย่ืนขอรับ

การอุดหนุน

 - หน่วยงานมีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับ

   ลักษณะโครงการท่ีย่ืนขอรับการอุดหนุน 

   เช่น ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้  

  ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า/การให้ 

  ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก  ด้านการพัฒนา

  ผลิตภัณฑ์ ด้านการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรม

  มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ด้านการส่งเสริม

  การตลาด เป็น  ไม่น้อยกว่า 4 ด้าน

  Note : ความเช่ียวชาญท่ีหน่วยงานเสนอ

  1. ................................................................

  2. ................................................................  

  3. ................................................................ 

  4. ................................................................ 

  5. ................................................................

 - หน่วยงานมีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับ

   ลักษณะโครงการท่ีย่ืนขอรับการอุดหนุน 

   เช่น ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้  

  ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า/การให้ 

  ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก  ด้านการพัฒนา

  ผลิตภัณฑ์ ด้านการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรม

  มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ด้านการส่งเสริม

  การตลาด เป็น  ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน

  Note : ความเช่ียวชาญท่ีหน่วยงานเสนอ

  1. ................................................................

  2. ................................................................  

  3. ................................................................ 

  4. ................................................................ 

  5. ................................................................

 - หน่วยงานมีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับ

   ลักษณะโครงการท่ีย่ืนขอรับการอุดหนุน 

   เช่น ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้  

  ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า/การให้ 

  ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก  ด้านการพัฒนา

  ผลิตภัณฑ์ ด้านการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรม

  มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ด้านการส่งเสริม

  การตลาด เป็น  ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน

  Note : ความเช่ียวชาญท่ีหน่วยงานเสนอ

  1. ................................................................

  2. ................................................................  

  3. ................................................................ 

  4. ................................................................ 

  5. ................................................................

 - หน่วยงานมีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับ

   ลักษณะโครงการท่ีย่ืนขอรับการอุดหนุน   เช่น 

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้  

  ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า/การให้ 

  ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก  ด้านการพัฒนา

  ผลิตภัณฑ์ ด้านการน าเทคโนโลยี/นวัตกรรม

  มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ด้านการส่งเสริม

  การตลาด เป็น  ไม่น้อยกว่า1 ด้าน

  Note : ความเช่ียวชาญท่ีหน่วยงานเสนอ

  1. ................................................................

  2. ................................................................  

  3. ................................................................ 

  4. ................................................................ 

  5. ................................................................

 - หน่วยงานไม่มีความเช่ียวชาญเหมาะสม

  กับลักษณะโครงการท่ีย่ืนขอรับการ

  อุดหนุน

5 0
ไม่เข้าเกณฑ์ให้

 คะแนน 1-5 

หรือ ไม่มี

ข้อมูล

ประกอบการ

พิจารณา

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของหน่วยงาน  (ค่าถ่วงน ้าหนัก 10%)

(ข)

ค่าถ่วง

น ้าหนัก

(%)

(ค)=(ก)*(ข)/5 

รวมคะแนน

(คะแนน)

แบบการพิจารณาคัดเลือกหน่วยร่วมด้าเนินงานเพ่ือด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ้าปีงบประมาณ 2563

ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ช่ือหน่วยงานท่ีขอรับการอุดหนุน :                                       ช่ือหัวหน้าโครงการ :                                         ช่ือโครงการท่ีขอรับการอุดหนุน : 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ค้าจ้ากัดความการให้คะแนน ผลคะแนนของคณะกรรมการฯ (0 - 5)

(ก)

คะแนนเฉล่ีย

(0-5)

หนา้ที ่1 จาก 4



5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ

เลขานุการ

(ข)

ค่าถ่วง

น ้าหนัก

(%)

(ค)=(ก)*(ข)/5 

รวมคะแนน

(คะแนน)

แบบการพิจารณาคัดเลือกหน่วยร่วมด้าเนินงานเพ่ือด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ้าปีงบประมาณ 2563

ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ช่ือหน่วยงานท่ีขอรับการอุดหนุน :                                       ช่ือหัวหน้าโครงการ :                                         ช่ือโครงการท่ีขอรับการอุดหนุน : 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ค้าจ้ากัดความการให้คะแนน ผลคะแนนของคณะกรรมการฯ (0 - 5)

(ก)

คะแนนเฉล่ีย

(0-5)

2

2.1 ความเข้าใจในกรอบการ

ด าเนินงาน

โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน

 - มีความเข้าใจในกรอบการด าเนินงาน

   โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน และ

 - มีการก าหนดกรอบแนวคิดในการ

   ด าเนินงานได้ดีมาก

 - มีความเข้าใจในกรอบการด าเนินงาน

   โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน และ

 - มีการก าหนดกรอบแนวคิดในการ

   ด าเนินงานได้ดี

 - มีความเข้าใจในกรอบการด าเนินงาน

   โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน และ

 - มีการก าหนดกรอบแนวคิดในการ

   ด าเนินงานพอสมควร

 - มีความเข้าใจในกรอบการด าเนินงาน

   โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน แต่การ

  ก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินงาน

  ยังไม่ครอบคลุม

 - ไม่มีความเข้าใจในกรอบการ

   ด าเนินงานโครงการท่ีขอรับ

   การอุดหนุน

15 0

2.2 การน าเสนอแนวทาง/วิธีการ

ด าเนินงานโครงการท่ีขอรับการ

อุดหนุน

 - มีวิธีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

   โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน และทันสมัย

   ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และ

 - มีรูปแบบท่ีสนับสนุนถึงความส าเร็จของ

   โครงการท่ีชัดเจน และ

 - มีข้อเสนอเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

   โครงการของ สสว.

 - มีวิธีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

   โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน และ

 - มีรูปแบบท่ีสนับสนุนถึงความส าเร็จ

  ของโครงการท่ีชัดเจน

 - มีวิธีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

   โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน แต่ยังมี

  รูปแบบท่ีสนับสนุนถึงความส าเร็จ

  ของโครงการท่ีไม่ชัดเจน

 - มีวิธีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

   โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน แต่

   มีรูปแบบท่ีไม่สนับสนุนถึงความส าเร็จ

   ของโครงการ

 - มีวิธีการด าเนินงานท่ีไม่สอดคล้อง

  กับโครงการท่ีขอรับการอุดหนุน และ

  มีรูปแบบท่ีไม่สนับสนุนถึงความส าเร็จ

  ของโครงการ

15 0

2.3 ความละเอียดและความ

เหมาะสมของแผนการด าเนินงาน

โครงการท่ีขอรับการอุดหนุน

 - มีแผนการด าเนินงานครบท้ัง แผนงาน 

   แผนคน และแผนเงิน และมีความละเอียด

  ชัดเจนทุกแผนงาน

 - มีแผนการด าเนินงานครบท้ัง แผนงาน 

   แผนคน แผนเงิน แต่มีความละเอียด

   ชัดเจนเป็นบางแผนงาน

 - มีแผนการด าเนินงานครบท้ัง แผนงาน

  แผนคน แผนเงิน แต่ไม่ละเอียดชัดเจน

  ท้ัง 3 แผนงาน

 - มีแผนการด าเนินงานบางส่วน 

   แต่ละเอียดชัดเจน

 - มีแผนการด าเนินงานบางส่วน 

   แต่ไม่ละเอียดชัดเจน
15 0

ไม่เข้าเกณฑ์ให้

 คะแนน 1-5 

หรือ ไม่มี

ข้อมูล

ประกอบการ

พิจารณา

ความเข้าใจกรอบการด้าเนินงานโครงการ การน้าเสนอแนวทาง/วิธีการด้าเนินโครงการท่ีขอรับการอุดหนุน  (ค่าถ่วงน ้าหนัก 45%)

หนา้ที ่2 จาก 4



5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ

เลขานุการ

(ข)

ค่าถ่วง

น ้าหนัก

(%)

(ค)=(ก)*(ข)/5 

รวมคะแนน

(คะแนน)

แบบการพิจารณาคัดเลือกหน่วยร่วมด้าเนินงานเพ่ือด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ้าปีงบประมาณ 2563

ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ช่ือหน่วยงานท่ีขอรับการอุดหนุน :                                       ช่ือหัวหน้าโครงการ :                                         ช่ือโครงการท่ีขอรับการอุดหนุน : 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ค้าจ้ากัดความการให้คะแนน ผลคะแนนของคณะกรรมการฯ (0 - 5)

(ก)

คะแนนเฉล่ีย

(0-5)

3

3.1 หัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ 

ความรู้เหมาะสมกับการ

ด าเนินงานโครงการท่ีย่ืนขอรับ

การอุดหนุน

 - หัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับ

   ลักษณะการด าเนินงานโครงการท่ีย่ืนขอรับ

  การอุดหนุน ไม่น้อยกว่า 5 ปีข้ึนไป

 - หัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับ

   ลักษณะการด าเนินงานโครงการท่ีย่ืนขอรับ

  การอุดหนุน ไม่น้อยกว่า 4 ปีข้ึนไป

 - หัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับ

   ลักษณะการด าเนินงานโครงการท่ีย่ืนขอรับ

  การอุดหนุน ไม่น้อยกว่า 3 ปีข้ึนไป

 - หัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับ

   ลักษณะการด าเนินงานโครงการท่ีย่ืนขอรับ

  การอุดหนุน ไม่น้อยกว่า 2 ปีข้ึนไป

 - หัวหน้าโครงการ มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับ

   ลักษณะการด าเนินงานโครงการท่ีย่ืนขอรับ

  การอุดหนุน ไม่น้อยกว่า 1 ปีข้ึนไป

5 0

3.2 ทีมงานหลัก มีประสบการณ์ 

ความรู้เหมาะสมกับการ

ด าเนินงานโครงการท่ีย่ืนขอรับ

การอุดหนุน โดยให้พิจารณา

จ านวนทีมงานหลักก่อน แล้วจึง

พิจารณาประสบการณ์ของทีมงาน

เป็นล าดับถัดไป

จ านวนทีมงานหลัก ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

              ผู้เข้าร่วมฯ≤  50 ราย มีทีมงาน 1 คน

  50 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 100 ราย มีทีมงาน 2 คน

100 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 300 ราย มีทีมงาน 3 คน

300 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 600 ราย มีทีมงาน 4 คน

600 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ มีทีมงาน 5 คน ข้ึนไป

และทีมงานก่ึงหน่ึงมีประสบการณ์ในการด าเนินงาน

ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า 2 

โครงการ

จ านวนทีมงานหลัก ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

              ผู้เข้าร่วมฯ≤  50 ราย มีทีมงาน 1 คน

  50 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 100 ราย มีทีมงาน 2 คน

100 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 300 ราย มีทีมงาน 3 คน

300 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 600 ราย มีทีมงาน 4 คน

600 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ มีทีมงาน 5 คน ข้ึนไป

และและทีมงานก่ึงหน่ึงมีประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ  ไม่ถึง 2 

โครงการ แต่มากกว่า 1 โครงการ

จ านวนทีมงานหลัก ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

              ผู้เข้าร่วมฯ≤ 100 ราย มีทีมงาน 1 คน

100 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 300 ราย มีทีมงาน 2 คน

300 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 600 ราย มีทีมงาน 3 คน

600 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 1,200 ราย มีทีมงาน 4 คน

1,000 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ มีทีมงาน 5 คน ข้ึนไป

และและทีมงานก่ึงหน่ึงมีประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ  ไม่น้อย

กว่า 1 โครงการ

จ านวนทีมงานหลัก ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

              ผู้เข้าร่วมฯ≤ 100 ราย มีทีมงาน 1 คน

100 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 300 ราย มีทีมงาน 2 คน

300 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 600 ราย มีทีมงาน 3 คน

600 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ≤ 1,200 ราย มีทีมงาน 4 คน

1,000 ราย <ผู้เข้าร่วมฯ มีทีมงาน 5 คน ข้ึนไป

และและทีมงานน้อยกว่าก่ึงหน่ึงมีประสบการณ์ใน

การด าเนินงานด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ  ไม่

น้อยกว่า 1 โครงการ

จ านวนทีมงานหลัก ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ  

             จ านวนทีมงานไม่เข้าเกณฑ์การให้

คะแนน 2-5 แต่ทีมงานก่ึงหนึงมีประสบการณ์ใน

การด าเนินงานด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไม่

น้อยกว่า 1 โครงการ

5 0

3.3 ผู้ประสานงาน มีประสบการณ์ 

ความรู้เหมาะสมกับการ

ด าเนินงานโครงการท่ีย่ืนขอรับ

การอุดหนุน

 - มีผู้ประสานงาน ไม่น้อยกว่า 2 คน

   และมีประสบการณ์ในการประสานงาน

   และการจัดท าเอกสารหรือจัดรายงาน

   ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงาน

   ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 

  3 ปีข้ึนไป

 - มีผู้ประสานงาน ไม่น้อยกว่า 2 คน

   และมีประสบการณ์ในการประสานงาน

   และการจัดท าเอกสารหรือจัดรายงาน

   ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงาน

   ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 

  2 ปีข้ึนไป

 - มีผู้ประสานงาน ไม่น้อยกว่า 2 คน

   และมีประสบการณ์ในการประสานงาน

   และการจัดท าเอกสารหรือจัดรายงาน

   ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงาน

   ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 

  1 ปีข้ึนไป

 - มีผู้ประสานงาน ไม่น้อยกว่า 1 คน

   และมีประสบการณ์ในการประสานงาน

   และการจัดท าเอกสารหรือจัดรายงาน

   ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงาน

   ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า

   1 ปีข้ึนไป

 - มีผู้ประสานงาน ไม่น้อยกว่า 1 คน

   แต่ไม่มีประสบการณ์ในการประสานงาน

   และการจัดท าเอกสารหรือจัดรายงาน

   ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินงาน

   ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ

5 0

3.4 ความพร้อมในการด าเนินงาน

ของทีมงาน

 - สามารถด าเนินงานโครงการได้ทันที

   หลังจากลงนามในสัญญาร่วมด าเนินการ

   หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 - สามารถด าเนินงานโครงการได้หลังจาก

   ลงนามในสัญญาร่วมด าเนินการ หรือบันทึก

   ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 7 วัน

 - สามารถด าเนินงานโครงการได้หลังจาก

   ลงนามในสัญญาร่วมด าเนินการ หรือบันทึก

   ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 15 วัน

 - สามารถด าเนินงานโครงการได้หลังจาก

   ลงนามในสัญญาร่วมด าเนินการ หรือบันทึก

   ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 30 วัน

 - ต้องได้รับงบประมาณก่อนจึงจะสามารถ

   ด าเนินงานโครงการได้
10 0

ไม่เข้าเกณฑ์ให้

 คะแนน 1-5 

หรือ ไม่มี

ข้อมูล

ประกอบการ

พิจารณา

ประสบการณ์ท้างานและความพร้อมของหัวหน้าโครงการ ทีมงานหลัก และผู้ประสานงาน (ค่าถ่วงน ้าหนัก 25%)
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5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ

เลขานุการ

(ข)

ค่าถ่วง

น ้าหนัก

(%)

(ค)=(ก)*(ข)/5 

รวมคะแนน

(คะแนน)

แบบการพิจารณาคัดเลือกหน่วยร่วมด้าเนินงานเพ่ือด้าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจ้าปีงบประมาณ 2563

ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ช่ือหน่วยงานท่ีขอรับการอุดหนุน :                                       ช่ือหัวหน้าโครงการ :                                         ช่ือโครงการท่ีขอรับการอุดหนุน : 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ค้าจ้ากัดความการให้คะแนน ผลคะแนนของคณะกรรมการฯ (0 - 5)

(ก)

คะแนนเฉล่ีย

(0-5)

4

4.1 แผนการด าเนินงานเปรียบเทียบ

กับงบประมาณ

 - แผนการด าเนินงานสอดคล้องกับ

   งบประมาณท่ีน าเสนอ  และ

 - มีการระบุหมวดค่าใช้จ่ายการใช้

   งบประมาณรายกิจกรรมโดยละเอียด

 - แผนการด าเนินงานสอดคล้องกับ

   งบประมาณท่ีน าเสนอ  และ

 - มีการระบุหมวดค่าใช้จ่ายการใช้

   งบประมาณรายกิจกรรม แต่ยังไม่ละเอียด

 - แผนการด าเนินงานสอดคล้องกับ

   งบประมาณท่ีน าเสนอ  และ

 - มีการระบุหมวดค่าใช้จ่ายการใช้

   งบประมาณเบ้ืองต้น

 - แผนการด าเนินงานสอดคล้องกับ

   งบประมาณท่ีน าเสนอภาพรวม แต่

   ยังไม่มีรายละเอียดท่ีชัดเจน

 - แผนการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับ

   งบประมาณท่ีน าเสนอ
10 0

4.2 การก าหนดผลลัพธ์ หรือ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือ

ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

และ/หรือส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดข้ึน

จากการด าเนินงานโครงการท่ี

ขอรับการอุดหนุน

 - มีการก าหนดผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อ

   เศรษฐกิจ หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

   และ/หรือส่ิงแวดล้อม เกินกว่า 10% ของ

   เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  พร้อม

  น าเสนอท่ีมาของข้อมูล หรือ แสดงวิธีการ

  ค านวณผลลัพธ์น้ันๆ อย่างชัดเจน

 - มีการก าหนดผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อ

   เศรษฐกิจ หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

   และ/หรือส่ิงแวดล้อม เกินกว่า 5% ของ

   เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในโครงการ พร้อม

  น าเสนอท่ีมาของข้อมูล หรือ แสดงวิธีการ

  ค านวณผลลัพธ์น้ันๆ อย่างชัดเจน

 - มีการก าหนดผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อ

   เศรษฐกิจ หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

   และ/หรือส่ิงแวดล้อม ตรงตามเป้าหมายท่ี

   ก าหนดไว้ในโครงการ พร้อมน าเสนอท่ีมา

   ของข้อมูล หรือ แสดงวิธีการค านวณผลลัพธ์

  น้ันๆ อย่างชัดเจน

 - มีการก าหนดผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อ

   เศรษฐกิจ หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

   และ/หรือส่ิงแวดล้อม ต่ ากว่าเป้าหมายท่ี

   ก าหนดไว้ในโครงการ พร้อมน าเสนอท่ีมา

   ของข้อมูล หรือ แสดงวิธีการค านวณผลลัพธ์

  น้ันๆ อย่างชัดเจน

 - มีการก าหนดผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อ

   เศรษฐกิจ หรือ ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

   และ/หรือส่ิงแวดล้อม ต่ ากว่าเป้าหมายท่ี

   ก าหนดไว้ในโครงการ  และไม่ได้น าเสนอท่ีมา

   ของข้อมูล หรือ แสดงวิธีการค านวณผลลัพธ์

  น้ันๆ

10 0

100 0

หมายเหตุ  :  *   หน่วยงานท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนข้ึนไป

               ** กรณีต้องมีการตีความหมายเพ่ือให้เข้าใจและมีผลต่อการพิจารณาการให้คะแนนให้ใช้มติเสียงข้างมากของคณะท างาน ผ่าน

ลงนาม ประธานกรรมการ ไม่ผ่าน

(                                                           )

วันท่ี.............../................./.................

ลงนาม กรรมการ ลงนาม กรรมการ

(                                                          ) (                                                          )

วันท่ี.............../................./................. วันท่ี.............../................./.................

ลงนาม กรรมการ ลงนาม กรรมการและเลขานุการ

(                                                        ) (                                                        )

วันท่ี.............../................./................. วันท่ี.............../................./.................

ไม่เข้าเกณฑ์ให้

 คะแนน 1-5 

หรือ ไม่มี

ข้อมูล

ประกอบการ

พิจารณา

สรุปผลการคัดเลือก

ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ  (ค่าถ่วงน ้าหนัก 20%)

รวมผลคะแนนท่ีได้ทั งสิ น *
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